KrajskýúřadJihomoravského
kraje
.
právní
odbor kontrolnía
oddělenípřezkumuobcí
Žerolínovo
nrím.3/5
obecníÚřad
601 82 Bmo
Řicmanice

Doš|o
dne:/-t|..,l:
4o-7c

SpZn.:S - 1MK76431/2012OKP

W:!*:....
Zpracovatel:

;..
' ' ' , . . Jí0/ďoplat
...........ý..'.'..'......''......

Č.i.' rrrar7643112012

U k | á d a czin a k ;

PřÍ|oha:

ZPR

AVA

o výsledku přezkoumání hospodařeníza rok 20|2
obce ŘÍcvraNlcn,
okres Brno-venkov
Zpráva o výsledkupřezkoumáníhospodďeníbyla vypracovánana základě Zápisu z dí|čího
přezkoumání hospodaření,kteréproběhlodne 12. prosince2012 a na základě wýs|edku
konečnéhopřezkoumánÍ hospodaření,které se uskuteěnilodne 16. května 2013.
Přezkoumiíní
proběhlona zél<Iadě
hospodaření
Žádostia v souladuse zákonemč. 42012004
Sb., o přezkoumáváníhospodďeníúzemních
samosprávnýchcelkůa dobrovolnýchsvazků
obcí(dálejen zákon o přezkoumávríní
hospodďení).

Místo provedenípřezkoumání: obecníúřadŘícmanice
Komenského68,664 01 Bílovicenad Svitavou
Přezkoumání vykonal:
Kontrolor pověřený řízenímpřezkoumaní: Ing. A|ena Pehalová
Kontrolor:

Eva Sedláčková

Pověřeník přezkoumáníhospodďeníve smyslu $ 5 zákona o přezkoumáviírrí
hospodďení
vydal JUDr. Roman Heinz, Ph.D. _ vedoucíodborukontrolníhoa právníhoKrajskéhoúřadu
Jihomoravského
kraie.

Při přezkoumáníbyly přítomny:

Ing. Lenka Lišková - starostka
Bc' Lenka Kunčarová- účetní

/

Předmětnřezkoumání:
Předmětem přezkoumáníhospodařeníjsou údajeuvedenév $ 2 odst. I a 2 zákona
V souladus $ 6 odst. 3 písm.b) zákona o přezkoumávání
o přezkoumáváníhospodaření.
hospodařeníje přezkoumáníhospodařeníprováděno výběrovým způsobems ohledem
na významnost jednotlivých skutečnostípodle předmětu a obsahu přezkoumání.
Při posuzováníjednotlil"ýchprávníchúkonůse lychází ze znéniprávníchpředpisůplatných
tohotoúkonu'
ke dni uskutečnění
A. Výstedek přezkoumání
t. Při přezkoumání hospodařeníneby|yzjištěnychyby a nedostatky.

B . P t n ě n ío n a t ř e n ík o d s t r a n ě n ín e d o s t a t k ůz i i š t ě n ý c h
ce|kuza předcházejícíroky
při přezkoumáníhospodařeníúzemního
Při přezkoumání hospodařeníza předcházejícírotql nebyly zjištěnychyby a nedos|atlq nebo
tylo nedostatlq, byly již napraveny,
tI. při předcházejícímdí|čimpřezkoumání
Při přetlc'hú:ejícímdílčímpřezkoumání nebyly zjištěny cl1yby a nedostallq.
C. Přezkoumané písemnosti
Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti uvedené v zápise
z předcházejícíhodílčíhopřezkoumáníhospodařenía dále zejménanásledujícípísernnosti:
.
.
-

El,idence rozpočtoých opatřeníohce Řicnnnice za rok 20]2
opatřeníč.1- 6/20]2
Rozpočtové
spořitelna
Baikovní výpis ze dne 22. t 1. 2012 - Českťt
20
]
2
na
rok
inventur
Plán
položek
Inventurnísoupisy dle inventarizačních
zpráva rok 2012
Inyentarizační
Soupis majetkuk vyřazeníz dťnoduzas|arúnía nefunkčnosti
Snlěrnice k inventarizaci nlajetkua závazků
Mzdové listy zastupitelůobcepro rok 20]2
Účemídoklady ke kontrolovanýmpísemnostem
Úúový rozvrh pro rok 20l2
Vyitčtovánídotace na volby do zctstupitelstevkraie 'říjen 2012
Darovací smlouva ze dne 22, 11.2012 (přestupnízastávka)
Prolokol o předóní a převzeÍínemoýitoslize dne 6, 12. 2012
Zápis z I7. zasedáníZastupitels^,aobt'e Řícnanit'e:e dne ]8. I0. 20l2
Zápis z ]8, zasedáníZastttpitelsn,aobce Řícnlaniceze dne ]7' 12' 2012

/

D. Záv ěr
Při přezkoumáníhospodaření
obceŘícmanicez a rok2012
nebvIy

ziištěnv

chYby

a nedostatkv

II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěnýchchyb a nedostatků,
která mohou mít negativnídopad na hospodařeníúzemníhoce|ku v budoucnu:
- Při přezkoumání hospodařeníza rok 20]2 nebyla zjištěnažádná závažná rizika, která
by mohla mítnegativnídopad na hospodařeníúzemního
ceIku v budoucnosti.
III. Poměrovéukazatelezjištěnépři přezkoumání hospodaření:
a) podílpohledávekna rozpočtu
územního
celku .........'...........................
2,35%
b) podílzávazkůna rozpočtuúzemního
celku
.'...........
|6,36 %
c) podílzastaveného
majetkuna celkovémrrrajetkuúzemního
celku ..,. 45,|4%
IV. ostatní sdě|enípro přezkoumávaný územníce|ek
.

Upozorňujeme na novelu ztikona č' 563/1991 Sb., o účetnicíýí
provedenou zákonem
č.239i20I2 Sb', s účinností
od 1' 9' 20I2' kterou dochází k významnézměně pro obce,
t]obrov;Itlésvazlq obcí a jejich příspěvkovéorganizace, Změnami příslušnýchzákonů
tlošlo k zal,edenípovinnosti schvalol,úníúčetních
závěrek ses|avenýchjiž za rok 20t2'
Učetnízúyěrht obce schvaluje zosíupitelstyo obce a účetnízávěrku příspěvkové
organizace schvaluje rada obce' V obcích, kterénemají zvolenou radu, je vyhrazeno
schvalování účetní
závěrlgl zt,izovanýchpříspěvkoých organizací zaslupitelstvu obce.
Účemí závěrku dobrovolnéhos,aziu oílcí icnvaňie nejnnénětříčlennýorgán tohoto
svazku, jenž musí být předem určen stanovami dobrovolného svozku obcí. Bližší
požadavl<yna organizaci schvalovúní účetníchzávěrek upraví prováděcí právní
předpis.

Řícmanice,dne 1ó. května2013
Jménaa podpisy kontrolorůzúčastněných
na konečném
dílčímpřezkoumání. za Kraj ský úřad
Jihomoravskéhokraje
l
Ing. A|ena Pehalová
Ionlrolor po\ ěřeni ři,/('nimpie',Ioumání

podpiskontrolorc

Eva Sedláčková

,1/h-L'
podpis kontrolora
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přezkoumáni
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Tato zpráva o výsledku přezkoumáníhospodařeníobsahujei výsledky konečného
dílčího
přezkoumání.Starostkaobce Řicmanice paní |ng. Lenka Lišková a účetní
obce paní
Bc. Lenka Kunčarováprohlašují,
Že podle $ 6 odst. 2 písm.e) zákona o přezkoumávání
poskytlypravdivéa úplnéinformaceo předmětupřezkoumánía o okolnostech
hospodaření
vztahujícíchse k němu a převzaly dle $ 6 odst. 3 písm. k) návrh zprávy o výsledku
přezkoumání.

Ol..ec

starostkaobce

,|\i

Bc. Lenka Kunčarová
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WLL1I4M.O-'|V._/

podpi5 účetní

Poučení
je současně
Tato zpráva o výsledkupřezkoumáníhospodaření
i náwhem zprávy o výsledku
přezkoumáníhospodďení,přičemŽkonečným
zněnímse stáváokamŽíkem
maméhouplynutí
lhůtystanovenév $ 6 odst. 3 písm.l) zákona o přezkoumáváníhospodaření,k podání
písemného
stanoviskakontrolorovipověřenému
řízenínipřezkoumiíLrri.
Územnícelek může
do 30 pracovníchdnůod předánínávrhuzprávy o výsledkupřezkoumání
hospodaření
podatpísemné
stanoviskok návrhuzprávy o výsledkupřezkoumáníhospodaření
v souladus $ 6 odst.3 písm.l) zákonao přezkoumávání
hospodaření.
Stanoviskozašleúzemnícelek na adresuKrajskéhoúřaduJihomoravského
kraje, odboru
kontrolnímu
a právnímu,k rukámkontrolorapověřeného
řízenímpřezkoumání.
Já' níŽepodepsanástarostkaobce Řícmaniceproh|aŠuji.
Že nemámk tomutonávrhuzprávy
o výsledku přezkoumáníhospodařeníobce za rok 20|2 připomíneka nebudu podávat
písemné
stanoviskopodle $ 6 odst.3 písm'l) zákonao přezkoumávání
hospodaření.
Zpráva o výsledku přezkoumáníhospodařeníbyla v souladu s ustanovením$ l l zákona
o přezkoumávání
hospodaření
projednrína
a jedenvflisk pievza|astarostka
obce Řícmanice
dne 16.května20l3.

- Obec

Rícnra..ice
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Ing.Lenka Lišková

podpisstarostkyobce

starostkaobce
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