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ZPRAVA
o výsledku přezkoumání hospodaŤení
za rok 2008
obce ŘÍCMANICE. okres Brno-venkov
Zpráva o výsledkupřezkoumánihospodďeníbyla vypracovrírra
na základě Zápisu z dí|čího
přezkoumání hospodaření,kteréproběhlodne 25. listopadu2008 a na ziíkladěvýs|edku
konečnéhopřezkoumání hospodařeni, které se uskutečnilodne 21. dubna 2009'
Přezkoumánihospodďeníproběhlona základě žádostia v souladuse zákonemě. 42012004
Sb., o přezkoumávríní
hospodďeníúzemních
samosprávnýchcelkůa dobrovolnýchsvazků
obcí(dálejen zákon o přezkoumávríní
hospodaření).

přezkoumání: obecníúřadŘícmanice
Místoprovedení
Masarykovonám.43,664 01 Bílovicenad Svitavou
Přezkoumánívykona|:
KontrolorpověřenýřízenimpÍezkoumríní:
Eva Sed|áčková
Kontrolor:

LadislavKabeš

Pověřeník přezkoumáníhospodďeníve smyslu $ 5 zákona o přezkoumáváníhospodaření
lydal vedoucí odboru kontrolníhoa právního Krajskéhoúřadu Jihomoravskéhokaje
Msr. MaťtinMikš.

Při přezkoumáníbyli přítomni:

Ing. Lenka Lišková - starostka
LenkaKunčarová- účetní

r

Předmětpřezkoumání:
Předmětem přezkoumáníhospodďeníjsou údajeuvedenév $ 2 odst. 1 a 2 zákona
V souladus $ 6 odst' 3 písm.b) ziíkonao přezkoumávání
o přezkoumáváníhospodaření.
hospodařeníje přezkoumáníhospodďeníprováděnov'ýběrovýmzpůsobems ohledemna
jednotliých skutečností
podle předmětua obsahupřezkoumání.Při posuzování
l.ýznamnost
jednotlivých právních úkonůse vychfui ze znění právních předpisůplatných ke dni
uskutečnění
tohotoúkonu.

A. Výsledek přezkoumání
I. Chyby a nedostatkyzjištěnépři předcházejicímdílčimpřezkoumáníby|y napraveny
tak' jakoby v něm nebyly chyby a
a z tohotodůvodu|zena hospodařeníobce nah|ížet
nedostatky.

B. Plnění opatření k odstranění nedostatků ziištěných
I' při přezkoumání hospodařeníúzemníhoce|ku za předcházejícíroky
Při přezkoumání hospodaření za předcházející rolry nebyly zjištěny chyby a nedostatlry.

II. při předcházejícím dílčímpřezkoumání
Při předcházejícím dílčímpřezkoumdní hospodaření byly zjištěny následující chyby a
nedostallE:
- Rozpočetroku 2008 byl upraven 6 rozpočlovýmiopatřeními v celkovévýšiPříjmů + ]
110 700'- Kč' Výdajů + 1 860 000'- Kč a Financování - 719 400,- Kč. Rozpočtové
bylo provedeno starostkou obce dne 11'8'2008 na zókladě pověření provťtdět
rozpočtováopatřeníschválenéhozastupitelstvemobce dne 24,10.2007, kdy bylo mimo
jiné starostce uloženo před provedením rozpočtovéhoopatření projednat jej s
předsedlqlní finančního výboru - což nebylo doloženo' Výše uvedené rozpočtové
opaÍření bylo zastupitelslvem obce dne 1.10'2008 pouze vzato na vědomí. obec
nehospodařila v souladu se schváleným rozpočtemdle f l5 odst. ] zákona č.250/2000
Sb., o rozpočtovýchpravidlech územníchrozpočtů'Rozpočtovéopatření číslo4/2008
bylo zastupitelstvem obce schvdleno dne 15.12.2008, bod 4. Správný postup
schvalování roupočtovýchopatření byl ověřen např. u rozpočíovéhoopaÍření č' 1I a
12/2008. Dóle byla doložena zpráva tinančního výboru, jejímž obsahem bylo
projednání rozpočtových opatření proýáděných starostkou obce v roce 2008.
NaDraveno,

-2-

I

Y,
C. Přezkoumané pisemnosti
Př! ..!'lk(rumání hospodaření byly přezkoumiíLrry písemnosti uvedené v
z ::s:chezejicího dílčíhopřezkoumiírrí
hospodařenía dále následujícípísemnosti:

zápise

- Ro:počtováopatřeníčíslo8 - 12/2008
. Příkaz starostlq ze dne 22']2'2008
. Ztipis o výsledku inventarizace majetku obce podle stavu ke dni 31']2.208
Inventurnísoupisy účtů0]8,019,021'022,028,031'04I,041'112'231'236'314,315'321'
321,331,336,342,378,379,917,95
I ,955,959,972-976,981-985
. Účetnídokladčísto:620018,620019,920032,201280,920039,620052,920013,
- Zápis č. 21 o průběhu 2]' zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne
15,]2,2008- bod 1 ( rozpočtové
opatřeníč,4'8'9/2008)
- Zápis č, 22 o průběhu 22. zasedání Zastupitelsnrl obce Řícmanice konaného dne
22.]2'2008 - bod 4 (rozpočtové
opatření č' ]0/2008), bod 5 (rozpočtové
opatření č' 11),
(příkaz
bod 10
k inventarizaci majetkuobce ke dni 31.l2.2008).
- Zápis č. 23 o průběhu 23' zasedání Zastupitelsna obce Rícmanice konaného dne
28.1.2009 . bod 12 ( rozpočtové
opatřeníč.12 )
- Dodatek č. ] ke smlouvě č' ORMPRV/08/202 o poslqtnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského lcraje v rámci programu rozvoje venkova Jihomoravského lcraje ze dne
20.11.2008

- Úz zzt. dokladčíslo
201234'20]292

- Regístrační
list akce Řícmanice- oprava válečnýchhrobůa pomníků,
evidenční
číslo
107412-8009
ze dne28.12.2008
- Úz ltzl - účetní
doktadčísto
320001.320002.201 198
- Smlouva o poslEtnutí dot(acez rozpočtuJihomoravskéhokaraje č' oŠPK/4]/08ze dne
7'1'2008. Rekonstrukce
veřejného
osvětlení- hřbitov
- Úz sss - účetní
doktadčíslo200473,20]293
- Smlouvao bezúplatné
- MŠŘícmanice
výpůjčce
ze dne 18.12,2008
- Smlouvao díloze dne 14.1'2008- veřejnéosvětlení- hřbitov
- DodatekČ.Ize dne 23'I2'2008ke zřizovacílistiněMŠŘícmanice
D. Závěr
Při přezkoumáníhospodaření
obceŘícmaniceza rok 2008
nebvIv ziištěnv chvbv a nedostatkv
kroměchyb a nedostatků
při dílčích
přezkoumáních,
zjištěných
kterébyly již napraveny

II. Upozornění na připadná rizika, která |ze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,
která mohou mít negativnídopad na hospodařeníúzemníhoce|ku v budoucnu:
- Při přezkoumání hospodaření za rok 2008 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by
mohla mítnegativnídopad na hospodařeníúzemníhocelku v budoucnosÍi'
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Itr. Poměrovéukazatele zjištěnépff přezkoumání hospodaření:
na rozpočtu
územního
celku ................
...............,.....
9,90%
a) podil poh|ed.ívek
. 99,|2 o/o
územního
celku .............
b) podflávazků na rozpočtu
majetkuna celkovémmajetkuuzemníhocelku .... 19,22%
c) podí zastaveného
Řírmanice,dne21. dubna2009
- za Ikajský ďad
přezkoumrárrí
na konečném
dílčím
Jmenaa podpisy konbolorůzúčastněných
Jihomoravskéhokraie
Eva Sedláčková
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podpis kontsolorapověřenéhořízonímpřczkoumání

kontrolorpověfuný řízenímpňezkoumání
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Ladislav Kabeš

podpis kontÍolora

Zpráva o Úsledku přezkorunáníhospodďení byla v souladu s ustanovením$ 11 zákona o
přezkoumáváníhospodďeníprojednánaa jeden výtisk pŤevzalstarostkaobce fucmanice dne
21. dubna2009.
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Ing. Lenka Lišková

podpisstarostlry
obce

starostkaobce

Ý
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. Obec
Rícmanice

