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ZPRÁvA
o vysledku pÍezkoumání hospodaŤeníza rok 2014
obce ŘÍcMANICE,

okres Brno-venkov

Zpráva o vysledku pŤezkoumaníhospodďení byla vypracována na základě Zápisu z dílčiho
pŤezkoumání hospodaňení,kleré proběhlo ve dnech 21. srpna2014 ana zíkladě vysledku
konečného pÍezkoumání hospodaĚení, které se uskutečnilo dne 20. ťrnora 2015.
PŤezkoumaníhospodaŤeníproběhlo na záklaďě ustanovení $ 42 ziú<onač. 12812000 Sb.,
o obcích a v souladu se zákonem č. 42012004Sb., o pŤezkoumávarríhospodďení rizemních
samosprávnych celkri a dobrovolnych svazk

obcí (dále jen zákon o pŤezkoumávání

hospodďení).

Místo provedení pŤezkoumání: obecní uŤadŘícrnanice
Komenského68.664 01 Bílovice nad Svitavou

PŤezkoumání vykonal:
Kontrolor pověŤenyÍízenímpÍezkoumaní: Bc. Marta Fuchsová
Kontrolor:

Jana Urbtínková
Ing. Alena Pehalová

PověŤeník pÍezkoumáníhospodďení ve Smyslu $ 5 zěkona o pŤezkoumávaníhospodďení
vydal JUDr. Roman Heirz, Ph.D. _ vedoucí odboru kontrolního a právního Krajského uŤadu
Jihomoravskéhokraje.

PŤi pĚezkoumání byli pŤítomni:

Mgr. Libor Slaby - starosta
Bc. Lenka Kunčarová - ťrčetní

I

PŤedmětpŤezkoumání:
PŤedmětemptezkoumání hospodďení jsou oblasti hospodďení uvedenév $ 2 odst. 1 a 2
posouzenépodle hledisek uvedenych v $ 3 tohoto
zákona o pŤezkoumáváníhospodaŤení,
zákona. PŤezkoumáníhospodaŤeníbylo vykonáno vyběrovym zprisobem.
PŤi posuzováníjednotliqich právních ťrkonrise vycházi ze zněníprávních pŤedpisriplatnych
ke dni uskutečněnítohoto ťtkonu.
Podle ustanovení $ 2 odst. 3 zékona o pŤezkoumáváníhospodaŤenínebyly pŤedmětem
pŤezkoumáníídaje,na kterése vztahuje povinnost mlčenlivostipodle dariovéhoŤádu.
PŤezkoumáníhospodďení bylo zahájeno dne 16. července20t4, a to doručenímpísemného
oznámeníuzemnímucelku nejpozději 5 dnri pŤedednem realizace qfkonu pŤezkoumání.
A. VÝsledek pŤezkoumání
I. Pňi pŤezkoumáníhospodaŤenínebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B . P l n ě n í o p a t Ť e n ík o d s t r a n ě n í n e d o s t a t k r i z i i š t ě n Ý c h
I. pňi pŤezkoumáníhospodaňenírizemníhocelku za pŤedcházejícíroky
PŤi pŤezkoumáníhospodaŤeníza pŤedcházejícíroky nebyly zjištěny chyby a nedostatlgl nebo
tyto nedostatlrybyly již napraveny.

II. pňi pĚedcházejícímdilčímpňezkoumání
PŤi pŤedcházejícímdílčímpŤezkoumánínebyly zjištěnychyby a nedostatlql.

C. Závér
I. PŤi pňezkoumání hospodaŤeníobce Ří.-"'' ice za rok 2014
nebvlv

ziištěnY

chvby

a nedostatky

II. Upozornění na pŤípadná rwikq která |ze dovodit ze zjištěnych chyb a nedostatkri,
která mohou mít negativní dopad na hospodaŤeTírÍzemníhocelku v budoucnu:
- PŤi pŤezkoumáníhospodaŤeníza rok 2014 nebyla zjištěna žádná závažná rizilra, herá
by mohla mítnegativnídopad na hospodaŤenízemníhocelku v budoucnosti.

-2-

III. Poměrové ukazatele zjištěnépŤi pňezkoumání hospodaŤení:
2,34 oÁ
a) podíl pohledávek na rozpočturizemníhocelku
I0,2I oÁ
b) podíl závazki na rozpočturizemníhocelku
c) podíl zastaveného
majetku na celkovémmajetku rizemníhocelku .... 44,55 oÁ

IV. ostatní sdělenípro pŤezkoumávany ůzemnícelek
-

Upozoržtujemena novelu zákona č,250/2000 Sb., o rozpočtovychpravidlech zemních
rozpočt provedenou zákonem č. 24/2015 Sb. S činnostíod 20. 2. 20]5 jsou nově
stanovenapravidla pro poslEtování dotacía návratnychfinančníchvypomocí(dálejen
povinností tykajícíchse poslqltování dotací
NFV) a dochází k podstatnémurozšíŤení
a NFV. Novela zákona pŤináší(vedle definic pojm dotace, návratná finančnívypomoc,
program apod.) zejména následující,.dotaci či NFV lze poslrytnout jen na základě
žádosti či zákona,. stanovenínáležitostížádosti o dotaci; stanovenípovinnosti, pokud
není žádosti vyhověno, žadateli bez zbytečnéhoodkladu sdělit, žejeho žádosti nebylo
vyhověno a d vod nevyhovění;náležitostipísemnéveŤejnoprávnísmlouvy o poslqltnutí
dotace či NFV; zveŤejúovánídotačníchprogram na elektronické Ťední desce
(nejpozději 30 dn pŤedpočátkemlh ty pro podání žádosti a nejméněpo dobu 90 dn
ode dne neŤejněníprogramu), včetněstanovenílh t a minimálního obsahuprogramu.
S odloženou činnostíod ]. 7. 20I5 pak dalšípovinnost tykajícíse neŤej ování smluv
včetnědodatk na elehronické Ťednídesce o poslEtnutí dotace čiNFV (do 30 dn ode
dne uzavŤení,
neŤejúujíse smlouvy nad 50 tis. Kč, neŤej ují se nejméně3 rolE ode dne
programu
meŤejnění).Porušenímnově stanovychpovinností,tykajícíchse meŤejúování
a meŤej ování veŤejnoprávníchsmluv o poslqltnutídotace nebo NFV, se zemnícelek
dopustísprávního deliktu, za hery mu bude uloženapokuta do vyšeI mil. Kč.

Ě5cmanice,dne 20. rinora2O15
- zaKrajsky riŤad
Jménaa podpisy kontroloru zirčastněnychna konečnémdílčímpŤezkoumaÍIí
Jihomoravskéhokraje
,/
'/

.,'?

,'t,/ - J/

Bc. Marta Fuchsová
pŤezkoumání
kontrolor pověŤen!Ťízením

/'

t

podpi s kontrolora p ověŤenéhoÍizenim pŤezkoumaní

Ing. Alena Pehalová

Poučení
Tato zpráva o vysledku pŤezkoumáníhospodďení je současněi návrhem zprávy o vysledku
pŤezkoumáníhospodaŤení,a je možno ke zjištěnív ní uvedenépodat písemnéstanovisko
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ve lh tě do 15 dnri ode dne pŤedanínávrhu zprávy kontrolorovi pověŤenémuÍízením
pŤezkoumaní.Konečnym zněním zptávy se tento návrh stává okamŽikem maÍnéhouplynutí
lhrity, stanovenév $ 6 odst. 1 písm. d) zékona o pŤezkoumávání hospod aÍení,k podríní
p ísemnéhostanoviska kontrolorovi p ověŤenémuŤizentmpŤezkoumaní.
Zpráva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, pŤičemžse jeden stejnopis pŤedává zástupci
kontrolovanéhosubjektu a druh;f stejnopis se zakládá do pŤíslušného
spisu krajskéhoriŤadu.
Zpráva o vysledku pŤezkoumarríhospodďení byla v souladu s ustanovením $ 11 zákona
o pŤezkoumávarríhospodaŤeníproje dnána a jeden vytisk pŤevzalstarosta obce Řícmanice.
Nedílnou součástízptávy je seznam pŤezkoumávanychpísemností
uveden;ichv pŤíloze.
Poslední kontrolní ťrkon,tj. ukončeníkontroly na místě, byl učiněn dne 20. rinora 2015.
Zástupci rizemního celku prohlašují, že poskyli pravdivé a riplné informace o pŤedmětu
pŤezkouméní
a o okolnostech vúahujícíchse k němu.

Mgr. Libor Slaby
starostaobce

Bc. Lenka Kunčarová
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PŤi pŤezkoumání hospodaŤeníbyly pŤezkoumány následuj ícípísemnosti :
-

Náwh rozpočtuobceŘícmanicepro rok 2O|4
Pravidlarozpočtového
provizoriana rok 20t4
Evidencerozpočtovych
opatŤení
za obdobít - 7l20I4
Rozpočtové
opatŤení
č.| - 2/2014
Rozpočtová
opatŤení
č.3ažč.8 zarok2O|4
Rozpočtoq.f
v1ihledna roky 20|5 a2O|6
RozpočetobceŘícmanicepro rok 2014
Návrh závěrečného
ričfuobceŘícmanicezarokz}|3
Bankovní
v'.ipisč,.7ze dne3 I.7 .2o|4
Bankovnírn./pisze dne2. 9. 20|4 - ČeskáspoŤitelna
Směrniceč.ll20||
Plán inventurna rok 2014
Inventurnísoupisydle inventarizačních
položek
Dohodao provedení
práceze dne l. |2,2014 (zajištění
seminďťl)
Mzdovélisťyzastupitelriza období08 až 12/20|4
Mzdovélisty zasfupitelriza období1 - 7/20|4
Pokladnídokladya pokladníknihaza měsícprosinec2014
Pokladnídokladyza období0312014
Úeetni dokladyk pŤezkoumany
písemnostem
Úeetni dokladyk prezkoumanfmpísemnostem
(konečné
pŤezkoumání)
Úetovy rozwh na rok 2OI4
Dohodao provedení
práceze dne2.5.2O|4
Mzdovy list osobníčíslo9069
Darovacísmlouvaze dne16.7.20|4 (finanční
dar - pŤíjemce
RoskaBrno)
Smlouvao poslg4nutí
finančního
pŤíspěvku
z rozpočtuobceŘícmaniceze dne t4. I2o.2O|4(pŤíjemce
Sportovníklub Řícmanice)
Smlouvač.024640lt4loŽP o poskytnutí
dotacezrozpoěttlJihomoravského
krajeze dne3. 7.2Ot4
(Rícmanice.kanalizace,doplnění)
Vytičtováníričelové
dotacena konánívoleb do Ewopskéhoparlamentu
Nájemnísmlouvaze dne |. 7.20|4 (kiosekna koupališti)
Záměrpro nájmuze dne3.6.2014(kiosekna koupališti)
Smlouvao díloze dne 28.8.2014 (Rícmanice- doplněníkanalizace)
- autors[/dozor)
Smlouvao díloze dne6.2.20|4 (kana|izace
KKupnísmlouvaze dne17.9.20|4 (koupěpozemk p. č.1002lIa |00216)
Kupnísmlouvaze dne2|. 10.20|4(prodejpozemkup. č.97a/D)
Záměrprodejeze dne5. 9.2014 (prodejpozemkup. č.97alD)
Zástavnísmlouvaě. |2|3|351-Z ze dne9. 10. 20|4 (zástavní
věŤitel- sFŽP)
Dokumentacek veŤejné
- doplněníkanalizace''
zakéuce.'Řícmanice
Zápisz24. zasedárrí
Zastupitelstva
obceŘícmanicekonaného
dne5. |2.20|3
Zápisz26. zasedáníZastupitelstva
obceŘícmanicekonaného
dne3. 3.2Ot4
Zápisz27. zasedání
Zastupitelstva
obceŘícmanicekonaného
dne 14.4.2Ol4
Zápisz28. zasedáníZasfrqitelstva
obceŘícmanicekonaného
dne30. 4.2O|4
Zápisz29. zasedaní
Zastupitelstva
obceŘícmanicekonaného
dne 15.5.2014
Zápisz30. zasedéní
Zastupitelstva
obceŘícmanicekonaného
dne 25.6,20|4
Zápisy č.3| aŽě.33 ze zasedániZastupitelstva
obceŘícmanicekonanév roce 2014
Zápisy č.I aŽ č,.2ze zasedáníZastupitelsfua
obce ŘícmanicekonanéV roce 20|4
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