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ZPRAVA

o vysledku pňezkoumání hospodaňení za rok 2010

obce ŘÍcMANICE. '  okres Brno.venkov

Zpráva o vysledku pŤezkoumání hospodaŤení byla vypracována na záktadě Zápisu

z dílčího pĚezkoumání hospodaňení, které proběhlo |9. tíjna 2O|O a na základě vysledku

konečného pňezkoumání hospodaňení, které se uskutečnilo dne 22. btezna 20I|.

PĚezkoumání hospodaŤení proběhlo na zák|adě žádosti a v souladu se zákonem č. 42Ol2O04

Sb., o pŤezkoumáváni hospodaŤení rizemních samosprávnych celkri a dobrovolnych svazkri

obcí (dále jen zákon o pŤezkoumávání hospodaŤení).

Místo provedení pňezkoumání: obecní riŤad Řícmanice
Masarykovo nám . 43, 664 01 Bílovice nad Svitavou

Pňezkoumání vykonal:
Kontrolor pověŤeny tizením pŤezkoumání: Zde kaProcházková

Kontrolor: Bc. Veronika Rvchlá

PověŤeni k pÍezkoumání hospodaŤení ve Smyslu $ 5 zákona o pÍezkoumávání hospodaŤení

vydal vedoucí odboru kontrolního a právního Krajského riŤadu Jihomoravského kraje

Mgr. Martin Mikš.

Ing. Lenka Lišková - starostka

Bc. Lenka Kunčarová - ťrčetní

Pňi pĚezkoumání by|y pňítomny:



Pňedmět pňezkoumání:

PŤedmětem pŤezkoumáni hospodaŤení jsou ťrdaje uvedené V $ 2 odst. 1 a 2 zákona
o pŤezkoumávání hospodaŤení. V souladu s $ 6 odst. 3 písm. b) zákona o pŤezkoumáváni
hospodaŤení je pŤezkoumání hospodaŤení prováděno vyběrovym zprisobem s ohledem
na vyznamnost jednotlivych skutečností podle pŤedmětu a obsahu pŤezkoumání.
PŤi posuzovánijednotlivych právních rikonri se vycházi ze zněni právních pŤedpisri platnych
ke dni uskutečnění tohoto ťrkonu.

A .  VÝs l edek  pŤezkoumání

I. PŤi pňezkoumání hospodaňení neby|y zjištěny chyby a nedostatky.

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

I. pĚi pňezkoumání hospodaŤení uzemního celku za pĚedcházející roky

II. pňi pňed cházejícím dílčím pŤezkoumání

P i pi'.edcházejícím dílčím pŤezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatl<y.

C .  Pňezkoumané písemnos t i

Pri pŤezkoumáni hospodaŤení byly pŤezkoumány písemnosti uvedené V záptse
z predcházejiciho dílčího pŤezkoumání hospodaŤeni a dále následující písemnosti:

- Evidence rozpočtovych opatŤení obce Řícmanice Za rok 20]0
- Rozpočtová opatŤení č. 6, 7, 8 za období Ťíien - prosinec 20 ] 0
- Inventurní soupisy tičtti sestavené k 3]. ]2. 20]0
- Účnmí doklady související s kupní smlouvou Ze dne 7. 1, 2010
- Účut,í doklady vztahující se k poŤízení a zaŤazení dlouhodobého majetku
- Úetovy rozvrh roku 2010
- Finanční vytičtování pŤijaté dotace ' Úz 00551 ve vyši ]60.000,-- Kč
- Smlouva č. 0016B6/I0/)RR o poslrytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje

vrámci Programu rozvoje venkova Jihomoravského lrraje ze dne 5. 7. 20]0, čelová
investiční finanční podpora ve vyši 160.000,-- Kč k realizaci akce Rekonstrukce
hasičské zbrojnice, UZ 00551

- Kupní smlouva ze dne 7. 4. 2010 na prodej nemovitého majetku - pozemku, p.č. 976/]4
o vyměre 666 m2, právní činlry vkladuvznikly dnem ]1. 4. 2010

- Záměr obce na prodej nemovitého majetku - pozemku, p.č. 976/11 o vyměre 666 m2
neŤejněn od 30. 7. 2007 do ]5. 8. 2007

- Směrnice č. 3/20 ] 0 - Dlouhodoby majetek a jeho evidence .' činností
dnem 01. 01. 2010

- Směrnice č. 6/20 ] 0 - Poskytování a čtování cestovních náhrad s činností
dnem 01. 01. 2010

- Zápis č. 35 o prt)běhu 35. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice, bod č. 2 - schválení
prodeje pozemku p.č. 976/I1vč. dodatku o opravě zápisu ze dne 23. 4. 20I0
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I.

PŤíkaz k provedení inventarizace za rok 20] 0 ze dne ] 7. ] 2. 20 ] 0
Zápis o vysledku inventarizace za rok 20] 0 ze dne 20. I. 20t 1

D.  Záv  ě r

Pňi pŤezkoumání hospodaňení obce Řícma'' íce za rok 2010

nebv Iv  z i iš t ěnv  chvbv  a  nedos ta t kv

II. Upozornění na pŤípadn á nzi|i<a, která |ze dovo dit ze zjištěnych chyb a nedostatkri,
která mohou mít negativní dopad na hospodaňení rizemního celku v budoucnu:

- PŤi pŤezkoumání hospodaŤení za rok 2010 nebyla zjištěna žádná závažnťt rizika,
která by mohla mít negativní dopad na hospodaŤení tizemního celku v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné pňi pňezkoumání hospodaňení:

a) podíl pohledávek na rozpočtu rizemního celku 4.85 %
b) podíl závazki narozpočtu rizemního celku .... 32'64 yo
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku rízemního celku ,....48,52oÁ

Řícmanice, dne 22, bÍezna 2011

Jména a podpisy kontroloru zučastněnych na konečném dílčím pŤezkoumání - zaIkajsky ťrŤad
Jihomoravského kraje

ZdeŤkaProcházková

kontro|or pověňeny Ťízením pňezkoumání

Zpráva o vysledku pŤezkoumání hospodaŤení byla v souladu s ustanovením $ 1 1 zákona
o pŤezkoumávání hospodaŤení projednána a jeden vytisk pÍevzala starostka obci Řícmanice
dne 22. blezna 2011.

Éí..B!?il.
Ing. Lenka Lišková

starostka obce
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