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ZPRAVA
hospodaření za rok 2010

okrcs Blansko

výsIedku přezkoumání

ooce ŽĎÁn'

zpráM o výsledku pieztounáni hospodařeni byla lypmco!ána na Zjtladě zípisu
Z diliiho přokounáni hospodrřcni. ktelé probéh|o dnc6 ZÍi 2010 á fu Zjtlldé výslc.lku

koocčného !řÚko!mání hosPodařoni, kleré sc uskuteČnilo dDe 2]' bi€zna 20ll'
Piezkoumáni hospodďenj p|oběhlo na zák|adě ádoýi a v sou]adu se ztikoDem č. 420/200.|

sb, o přezkÓmíl]]ní hospodai€ úzeníi.h safuospÍá\nýclr celků a dobrc\olDých svazkú

obci (dálejen ákon o piezkounálání hosFodďcni],

Mislo proved.nI pt.2koumání:

Konlrolor po!ěřený iizcn jm Pie^ouÚáňi:

Žďfu5. ó79 02 Rájcc Jesliébi

Po!ělenj k přezk.umáni hosPodaieni !c snyslu

rfdal vedouci odbofu kontÍo|niho a plálniho
$ 5 zákom o přez|oumávdli hospodďeni

(njskélro úi?du Jihomolavského křaje

Mil.n snalán'. stařoýa

vhdnnía \4ikL|láško\d. Dis' . účel

Pii nieZ|ruum'ni b\li přnonni:



tří!nčt Dřezko!níní:
PitdnlÓten pi.zkounríni lŇŤodlicni.n[ ú].je !|!dťni \ 'r 2 od$ 1 x 2 /jLom
!l ]'. - \'Dod Í\ o'"J' \ '. p'l''1 l 

''1..o. l ,.' i, ' \.,/p..0.
1]7Dxr.|oý .dfun]ných skúeč|oýi p.dlť DiednrĎlu !.bsahu pi.zk.lnúni. Iii posu7or:nri
rdftlluch Fi\ních úk.DiL se 1].chizi z. z|čnj D(rniť]r tjtd|jsů plxlli!h ke dni

!lku1.i jrčr j loho1o úkonl

\, \ i.l!,1!t ni(Ttounrrni

l. Iři Ífulknunáni hosnod!řoni nch]Ir ?jištčn] ťh]b1 o D.doýnik} U\cd|n.
r uílnorcni | 10 odí'. Dis'n. c) zíkonI o DřezkÚumírini hospod.ř.ni'

ll. l,ři Pitlkoumáni nospodnřcni b!\ /jiiliny nísl uiiťi.hrbÍ. ncdoýlrktj tlťró
nťnllji závxžboil nťdosialkn uvťdclÝch \ uíxnovťní s l0 odsi' 3 phn' c) Zlikon! o
přťzkoUmáríni hospod.řcni'

liclj]cJ /jiněnýdr chlb ! ncdoý.(ú v.le|ětj dLe uý.nor.ni \ 2 oJ{ ] a ] Zxtona o
pic7kolm:náni lrospod.l.ni:

|] odJ ] niln hl úicÚljtti vťJenéúzcnlrijn..lt.n
. \ú 1|,tkk1i liýIi |hh.n, blfu na||!)!č)1i",l ý(fuýa\iDb.. \\ 1n0a.t,1Úfu pÍ|

sk.|č."i,n|k.ni]b !hl0hi || \1ši jťýi]x^obkt, ,][\ič)1i |\l,čn| 0 lL \| ýnliú|nh,!i'itl h!.|1dú 2t)]|) l.dÚb"a 201] 1,í|11|irh|ún:^azkú,eh)|k.dhiJ]l)20]a
aliih^|b] | ličú,j!1|í |hL( Ňcbllo |oý!pa|i]to | lo.|ofu s Č.s^!h, |ičttún
ý|hnÚfuÍe"l Pro ,ikt.|J ličťlllí řnnlkf č. 7a] ' Ljč! ú zl^n1!'' úi|nýi,í na ičlcch,
bo 5.3, Pallc klc|.hD hti a ji''I ok4nl.iA.,l u'ku1ťčnúli 

''čllniho Příp0lu lel, !.
klerón lajll. k. ý.ni*lzl^1zkl'

oh.c n!přŮl].:ihI Piť|.n.|t: "rúý.k 
k ],! 2a!l) IdL, ]).|únbý k ]iče1,ú, iunn,k|n,

lh:cnd h! aikh|l. l'.|kih. ]i;.!nlh. ýlnlll| ])h ,ikltti |)hn,i .|čdnijd!)nnh
č. 702. o|ahúní| u.núr.h|i |ičehlith Ahih, b0l 3'2' ?í'n''b).

I,

B' I,lnóní oDatř.ni k Úds{rnířni ncdostalkú /iiitřnÝch

při přczko!fuini bosPodařclí úz.nnillo celkuzl přcdťllí7cjíťí rotr

Pi| I)r'!:k,|nráhi h.,xnluianí 1 Pí'.|1r|ii:ciici fukÝ |,1i :1išú1) ů^hhIiní (h!b| !

ob(| rani|hl dn. ] | )()0, Dlh.d, . posk,h|l|i llnkl ,a pai(k| }ilýn|ha
Di,lick!1L .l0"|,' : ?ngn|Ů l))|il |u1k^d ČR l P^kfnja|l]on Li.|dtl sLi|,i,
:ché|Jč|skiú iúÚ|!ninb, .í.,1d|ú f ).c. )|)Ú9 ji: h)I \n.h):Ů| :Piý)hi]l ý!nq.
Fai.kr:!|n^lllniýI|cbÚír,11c.,ú,t..ýofhě)i:1i.!1nid.k]funi]jaaa]:ed,.
]J]]!)|)'.i ljDnD) 4l)|! l! ]) )a()9 kiti |lbll ..xi!D t l,č.,|it^'ij.]ka
\i||di. :p0hlIin.nL.\anl . r a.PltiI LL'd ý,n.i|.ji.í |t:|]l|)! f aaě|i ]).nh ,!i,.i. !
1ú1)k |ifun!^Liní l|eb)lo PýÚ|ofh dh vn|n^!'i \i i ..lr ] ]']l/liib .1'/..l



]6,20a] sb a !?ůýbL kŮ,ilÝch 4 4^afu 1i.|o] ríe|1k|a]anjc|1 pn) haLlrokni
pliik1 ýú|l|iho |.).P.i!, ro.pÚčh| ýtihlí|hJbhd1| 4 n4oč111 1il"rníťh ninaÍPúýýth
t!|kii ktŮ[ ||ádit ]J;it)z! č, j b..] 2a abloh i(iý| Í!/ ])hončního ýkar r.i| ).12 M
n.^ua| "|i|j.,e \Po]l1/ihu,Li)|a,. : ú:!|.Iu EU ú ýn^j\liici \i]úiť | i1e,ě,í polll
i.,ýl)iC ! z||fuÍ! .|kúu^Iik| ohr Přijald s}s!ěiÚfé opaliehi, ?o|!Ic kl. ha bfu!Ól
\ýdai 

"Ú 
tpolll]ikaÍcovhlí. to4ačln EIi Ú.hútoýIh! v čIeIěkí P\I]!l "|istoj. 

fu
.drakllo,coýd,ík,'žřlno na ]ičť|llich dok|fttl.th č' 15001' ]5a05).Ni,mýehÚ.

. |:č.h1í},d.k!úfuD|č3]|)l)iJJa.1h.29]22aa,b,]Il|!r,l,i:allčt|dn.h..lnonl!,
2a1'1aKt15kÚsLib]Ei|tao!]n.ann!PlrúclfP).ha'ičcfu1ič.1i22,.id,1aýúh|j
haýi1!|čtiu!o|h.|y,||ilí.hllti ?.1|,:k( l.lalb '1.1 sdhÍ^kl"i "bj'il!\i.jd,o|baD ln.|óch |ěLi t ]9' abýnniJ ÝnLĎ,th! fu^li].ě!t 1ý,lh.|! n.r\ti kl.t,
]saú úu]uk|!ri:o\'ún! ýlnlaýah|ýÚ k.],,itka .h,mirÍ}<ú 

"|če,in, 
! b!ti,!h dÓb!

,.u.ilelJ]oýi i. l!]ii nc: jlnan nt d ..e,.ní a|n.ý!l|i ht\' \'ti ,!ho lo,bul
rrit1kl lanb l.37u Pře\!šuř idý*u ]0 0|)0 Kč'. Pie.jhrě|,. dla )ti^ kavi NkLdll
nťjlht, a pi.L|"]i\' k1nhn]1i ho4,o4 ,aba kúl!! i !1Dr.lký }kh|! .]l|n:e" ! 8 .Llý J
\h|úšb, č ja5,/7nD sb klťt.! ý P ||id!jí nib.,|i uý.no|!,i :l,}:o,u č' 563,,,9]
sh' . |it.lniť^í. pto tičdní ]r.ln]lk', k!!|j )!,| iEonniJ,i :d|I\|].^ni,Ú1i L.lk}
Pú\p!'|ko\:ni .rya,i1l(nli' ý|i!,j, fulLl' |.|!pri1č|n,i r|a:k'"i ýlilú o1raÝÍa
fuiel,ih, laAlú]ert č' 3] a029 n,l 3 1.5'20 I a \r!!!!!!!!L

Il. lřipřcdťbázťjícím di|čim piťzkoun:iDi

Píi Přcn.h|i.!jj.i)n dílčín |ř.:kÓunni,li ho\,\hř!hi hýl\.Jjýžn, nirIed|ii.i útb) u

ob!. ÚePic||b:i|j !)íev.|oýj,j1iý.i t ] ] 1a]a '|.b Pofurn.ý E 1\tchú| jIlnolk]hn
l|a:.nu na:ák|al1č Ce:*!ho |ičch|ih. ýuhL|ufuI Pu,.kt|é t]btoki,itehí itt|,alkr č,
702. ol!|h1i)li u L,u\h,ú"í ličťhrich knllJ h.l 32 p^nh) IQ ka"ú,élhu
přezko,,Íilli hospodni.nl b)'''l ?řenh}ien i.yadoýi "li^|e, PDčólečnich sntýil
ruznhÓwLi iaii' klťri neuhnlúe |,ó"i lipitv).'pn,ý?nq! účlhíjednolka,LJllhn
se zljt,éIo o |očdl!čhínl\j trloblického člehžní ličful02] - s1n|b!, 031 . Poz.n|f'
012 ' Nedoko"č.lý dlt,Ihadobj hk|Úll1'í haljdtk' 2}| . z|iklan,,í bě.n'i ličel' Neh)']
dÚdržel P.ýq ílle c6Aiho liče,,iha ýa,.ldIln ? "ěIÍŮž 

y!b|a,i |ičd"ijennlAf
ř' 702 bo.t 3.,' pk"l'b)' A|eri ýlfuýi poý|? t1č2ilí jLnfuú! k 1. l.í!Í! )|la-
ý!!!E!!!!].!'

c' lř(zl'olmJnc n'.ťmnl\ti

Pii piczkUumáni hospodařcni b'vl'v pit7kounanv pn.iÍlo\lj !\.dťné
/ picdc|ízc jiciho di]čiho pi[7ko!máni hÓsPoJlitni l díLe fu ícduji.i piscnnoýl

R.zPaihn'á .r)alř.,i t 6 1l) !|LlIu |a:pačÍa|ich q.|ír,í:d | 2a1a
hn,oiL|Úi sanpisj ,klielkl a :.^.d.ku
ÍLda|é 1n4 .aý,|)i1e!ů ab.! z0 fuk )0]|)



RDdha.l)u k31 12 2A10
Účehi L|.k|ud:! č 7 1 a 1 31,. ! () ] j 3' 3 ] aa|}9 8 ] 0a':
s,n.!ýu a |.sÍ'.!nL!i .|oldce : u1u.lu Jý|K \ lim| PRr :e ln! r ]02|)10 (
I eka nýhlkťt hu! ič! kl.h l.i n j ť4
]:ihan.,í ý|IičlaÝhi joklcc,. J?hnýnki hasičlk. :hni1it!.c lfu 21 ! 201 ]
s,n,M a nib 2e d"e 7, ó 20] |) 1 Danllck č, ].| dn! ] 2 3 2a ] a
Dodllk č l kť ý"|oL|ě | /ň]d,.,i liidýI .b!. Žn|i ,d D|!nr!ní ikci ,|,.n
v]nško|ú kÚnd]i.učni!i|,,1^.ř.n): re 9v:ke t/)K B|\]io\ |ť!
srlé,ri.ť č' 5,0 ] a pb.odú\ |i)1! \.řoi!|th.dk.i1k n1a]!hl lr,\hl
LiP^), z ]c.|n.ni .ús!IPik||^'a abu k.na|i(h.|,( t]3 6la )'] ]t ' )0 ]2, . L|ft

L_Z!r-c!
I. Piipřczkoumíni bosDodařcni obcť Žd'írza rok20l0

br. Ir 7iišlěn} Lll}bv a ..dostatkv'
klelénrajizírxŽnosl n.doýxlkÚ ú!.denÝclrv $.]o odý, ].isn o

zakora o piczkoumilrii hosnodai..i. ! ro:

\l"J.Ir'ni0| neJoÝ''||.u,iininrch nri']'Iiim ni! 7Loumrnl

h\|\ /ii:lůn\ .l'\l'\ .' n.']'\|JlL!.
nenrJ]iZj\!z|os Ied ýJll.U!\ede.l.h\ i l0oL]ý ]

7ákom o oiczk.unráránihosDod.ic.i' i 10:

'1l '|'" -l \'h'l' '''ž' ''''] l' !-rl

I|' UpozornřDi nn Dřipxdní rj7ika' kter:l lze doťodjt Zc 7jiíěnÍth chvb ! n.dostalkú.
ktcrá nlohou nil negrÍn'ni dop!d n! hosDodiicni úzťnniho cclkuY budoucnu:

.1,ři přl:ko|,úní holpoddř.|i zd |ak 2010 n!h)h:j|šlé,d:ádnó:á|ň\li Ij:jka k!!ni b)
11ahlú l|i1 neld11fni d.pad nu ha'bldfu ní úz!n"íha L!1kÚ \, hIdÚ|.haýi,

IIr. loDěřovó uL''!ttlt ,jištěnó Při piczkoúnáni hGPod!icni;

!)podi|poh|edávcknifuzPočfuú,eornjho c.]k! ''' '', '', ''',, '', ',, ]26 ]2
b)Podilzávazlt| !a r.7ponu úzenrilro celku '' '', '',, ',, ''', ' , ' 15'30
o] podi| z.slreného nr]j.tku na cc]kovém nrljcl|u úZťm|jho cclk o

Žd,ár, dle 2l břczna2ol I

Jména a podpjsy kont.lÚů 7úč.ÍŇných M konc. n di|óó. pře,koun]tjni



kooÚdo N{Éný ň&nin !ř?reo6j
I

ve lhůtě uvedené úremim celkeD v plsénné infom@i mlúé kfrjskému úiadu je úzenňi
celek Povinen podle $ 13 odst' 2 ákom o přezkolmá{íÍ hoslodařcní 2ól!t pisemnou
zpníW o p|nění píjaých opaaeni

obě výše uvedené pisemnosti zšle územi celek na adrcsu KFjskéhoúiadu JihÓmoBvskélro
kEje, odboru koíúÓlnimu a právnimu, k rukám konlrclon pÓvěienélro iízenin přeztoháni,

Zpdva o výslcdku pieznouhání hospodařeli byla
o přezkomáváni hospodďeni PĎjednáua a j€den

v \ouladu r uíÚo\enifl $ l
qaisk pievza| sEroýa obú

h

Tento nívřn zpúvy o výsledku piezkománl hospodďeni obsanuje i ýýslcdky koiečného
Uzenni @lekjcpoli.enlodle $ l] odst' l písm' b) zjtona o pieztounává.I hospodaicni do
15 dnú po lrojednáni zprávy spo]u Ň ávědnýn účtem v o€lióech úŽemibo ce|ku podal
piscmÓu infomaci o pijjeti opatření k nápEvě chyb a oedostltkú' uvedúých ve ziúvě'
včelně uledeni lrit'. !e ktelé podá pisefunou zpráW o p hěď přij atých opalřen í ( li l 3 odst' 2
aikona o přezkounáváni hÓspodďeDi)'


