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ZPF-Áva
o výsledku přezkoumání hospodaYení za rok 2013

obce ŽĎÁn, okres Blansko

Zpráva o v,ýsledku přezkoumáni hospodařeni byla vypracována na ztkladé Zápisu z dilčiho

přezkoumání hospodařeni lderé proběhlo dne 5. listopadu 2o|3 a na základě výsledku

konečného přezkoumání hospodaření, které se uskutečnilo dne 15. dubna 2014.

Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ádosti a v souladu se zákonem č. 42012004

Sb., o přezkoumáváni hospodaření rlzemnich samosprávných celků a dobrovolných svazků

obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření).

Místo provedeni přezkoumání: Obecni iřad Žďár
Žďar s, slg 02 Rrijec-Jestřebi

Přezkoumánl vykonal:
Kontrolor pověřený řizením přezkoumáni: Eva §edlíčková

Kontrolor: Ing. Jitka Lošťtíková

Pověřenl k přezkourrrání hospodaření ve smyslu § 5 zrikona o přezkoumávámí hospodaření

vydal JUDr. Roman Heinz, Ph.D. - vedoucí odboru kontrolního a právního Krajského úřadu

Jihomoravského kraje.

patrik Mikulášek - mí§to§tero§ta

Madimira Mikuláškovrl DiS. - účetni

Při přezkoumání byli přítomni:



předmět přezkorrmání:

Předmětem přezkoumáni hospodaření jsou
o přezkoumávání hospodaření, V souladu s

hospodaření je přezkoumání hospodařeni
na významnost jednotlivých skutečností
Při posuzování jednotlivých právních úkonů
ke dni uskutečněni tohoto úkonu.

ťrdajeuvedenév§2odst, 1 a 2 zákona
§ 6 odst. 3 písm, b) zákona o přezkoumávání
prováděno výběrovým způsobem s ohledem

podle předmětu a obsahu přezkoumání,
se vycházi ze znéni právnich předpisů platných

A. Výsledek přezkou mán í

I. Chyby a nedostatky zjištěné pi,i předcházejícím tlílčím přezkoumání byly napraveny.
Při konečném elílčím přezkoumání nebyly chyby a nedostatky zjištěny. Z těchto
důvodu lze na hospodaření územniho celku nahlížet tak, jakoby v něm nebyly chyby
a nedo§tatky.

B. plněni onatření k odstrnnění nedostatků ziištěných

L při přezkoumání hospodaření územrrího celku za předcházejíci roky

Pt'i pl'ezkutmátli hospodařeni za př,edcházejíci rok|l by|y :ji,šíěny truisleclttjici chyby
a cdosíLlíK!4:

- Ljidajol,ým pokludnin dokladem č. 2-t3 ze dne 27. 12. 2012 hyla lyplacena čá,stht
2.000,- Kc' Sl,azu lčlesně postižených. Lj:plaíu íéto čtistky netti dolrlžena .jinýnt
pnikazným účetttím zanantem. Nebyb tlodrželn uslato\)ení sl 33a otl,sl. l pí,snl, b)
zúkna č. 563 1991 Sb., o účetnicn,i, V_ýdajol,_Ý pokladní doklutl byl potlložen
prukazným úěetním zázrumlent u územní celek přýttl opu.tření, že v butloucnu butl.c
dodržotutt ustanatení zákonu č. 563/1991 Sb., o účeínicní. Napnneno.

- Zitvěrečný účet ohce Žďár za rulk 20] l byl .schválan nu zasedani zctsltt1site lstl.,ct obce tlnc
25. 1. 2012, kdy byla př,iiata áprovri optttř"etti k zjišlělým nedo.ríalkíim. Písetunct
ittfil,ntace o přijullich opttít'enich k náprul,é :jišíěttých chyb a nadoslalků ule<lených ve
7,právě o výslc<lfu přezkounini hospoclaření obce za rok 20l1 hy|a ptxlana
pí,ezkoumdvctlicitttu tlt,ganu dne 1]. ó. 20l2. Neb1.,la dodržena zákonú lhiita stanol,enťt
l, § I3 odst. l pism. b) zúkona č. 120 2001 Sb., o 1iezknntáiutí ho,spodařeni úzenních
samospró|ílých celkŮ a dohrotrlbt|lcll .st,ct:kt"i obci, kdy lttt0 pisenttlou ittftlrmaci zasílá
územni celek přezkounln,ajic imu orgťutu nejpozději do I5 dnů po plljedná i lék)
zpráty ,spolu se zťn,ěrečným účíem y orgtinech územníhts celht, Zastupitelsfi,o obce
při.jalo systémové opaňení k do ržol,ání ustanovení § I .1 r,úkonu č. 420/2004 ,Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samospráyných celku a obrovolných
svt7,ku obci. Plnění tuhotl opatření bylo ověřeno na přijatjch opatřeních k nápral,ě
chyb u nedosttttkú za rok 2l)12. Inftlrnruce o přijatých núpral,ných opotřeních b},la
zttslánu přelkoumát tt jícímu orgánu dne 25. 6. 20l3, ti. l termínu o I5 dnu od.ieiich
přijetí v zustupitelstl,u obce (oputření k niprně byla přijata dne 12. 6. 2012).
Ntttlruyeno.
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II. při předcházejícím dílčím přezkoumání

Při předcházejícin tlílčím přezkoumcmi ho,spodaření byly zjišíěn), násleclujicí ch.yby
a neclostatky:

- LJc'exlinl doklaclem čislo 120t29 ze dne 30. 8. 20]3 1xll'idilct obec sklčttlaci sítttt
t, httdrullě 999,00 Kč na náklado1,1) tičcí 558 - Náklad1, z drobného dlotthrx]obého
majetku. Směrnici č. 9 20]0 bylct sícutoltnu dolni hranice pro účtol,aní tlrobného
dknhodobého hmúného nulelku 3 000,00 Kč. Potřitli ptlstttp není l.stluladu .s bodent
3,7. (\eskéhrl účeíního Sítudal,du prc něheré vybranc účcttti jednolAy č. 71(). Stciný
posíup ličto|,čltli byl i u pot'ízení dvou obecnich znakti y celkové htlclntltě 73ó,00 Kč
(účetni doktuct či.slo 7]000] ze <lne 7. ]. 2013). Účntrím doklatlem číslo 8l0074 ze dne
I6. l2. 2013 bylo prol,e eno přeúčtol,ání na účet 50I. Napral,eno.

c. přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření by|y přezkoumány pisemnosti uvedené v zápise
z předcházejícího dílčího přezkournáni hospodařeni a dále zejména následující písemnosti,

- Rozpočlol,ťt opatření č. 8 - ]0
- Bankoyttí vlilis ze dne 3. l0. 201 3 a 1. ] 0. 20l 3
- ]ttl,enltu,izttčltí zprčn,a :a nlk 20l3
- Inl,cníurni soupis.l,i ve tu,izačních položek za rok 2013
- Plťut ittl,cttlttt,trt rok 20l3
- Mzc]ové list1, os. č. 3, J, 8, 9, -17, ó9, 70, 7l, 72 roh 20] 3
- I Tc,: t l t i cl,, k h tcl), k ! rrt, :k, u ntcil,tt tl)" m P i.\( l l 1 l l U.\ l ť n I

- I ]čltll,.ý rozv,h pro rok 20l3
- Zřizol,ací li,slinu př,i.spěl,kot,é tlrgctnizace 1bce Ždfu Mateřskú škola ŽtlLir, oh,es

IJlanskl ze dne 30. 1 2. 20l 3
- Dohoda o prtn,e<lení práce ze dne 28. 2. 20l3 (tidržba tsbecniho najelku,)
- Dohodu o prol,etlení práca ze dne 2. 1, 20l 3 (tiklid bttdtlry Ot /.)

- FincuĚni y.pclt'ťtdťttti dotttci ptlslvlmttých obcim ze státniho rozptlčíu ze che 28. l, 20lJ
- L,'1ltičttll,tin i tičelol,é dolace na konční vlcb do Po,slcnecke ÝÉnl(,1,1l), P(\ll 1,hla.šených

Ilct 25. a 26. říýn 20l3
- Ztil,ěrečná zprťtt,a k tfurttci z rozpclčlu Jihontorayského kraja "Prtlgl,tttlt rozwje tenkora

Jihomorat,skéhcl krajc" na akci Reko shlrkca úsít\ed iho vyíápětti |, maíeřské .škole ze
dnc 15. 1.20IJ

- Dodaíek č. ] ke smlotttě o prtlnajmu neb1llov|1gl1 pt,oslor ý llttdtllě obecniho úřad ze
<lne 3l. ]2.2013

- Smknn,u o ukončení pronájntu tteblttltych prOSíOr Ze tlne 18, 12. 2013
- Pltin odpistl inv. č.29é] bttdlll,ú MŠ č, p.78:e dll,3l. ]2.2013
- Zápis ze zaseclcíní Zastupitclsít,a obt,c ?,rlrir:,: rlne 9. t2. 20t3
- Zcipis ze Zasedáni Zasnq/tels^,a oht,e Ž,]'ál, :e dtta 30. t 2. 2013
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D. Závér

Při přezkoumání hospodaření obce Žd'ár za rok 2013

nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv
kromě chyb a nedostatků zjištěných při dilčích přezkoumánich, které byly již napraveny.

II. Upozorněni na případná rizikao která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,
která mohou mít negativní dopad na hospodaření územniho celku v budoucnu:

- Př,i přezkountání hospodaření za rok 20l3 nebyla zjištěnd žádnó zmnžná rizika, která
by mohla mit negativni dopad na hospodařeni uzemního celku v budoucttosíi.

III. Poměrové ukazatele zjištěnó při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ,.....,.,,..,.. .................... 0,32oÁ
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku .,..,,......... . ... 3,35oÁ
c) podil zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku .,.. 12,25%

Žd'ár, dne l 5. dubna 2014

Jména a podpisy kontrolorů áčastněných na konečném dílčim přezkoumáni - za Ikaj ský úřad
Jihomoravského kraje

Eva sedláčková

konlrolor povďclt} iilenim piczkoumálú

Ing. Jitka Lošťáková

kóntroloí

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje
přezkoumání. Místostarosta obce Zď ár pan Patrik Mikulášek
Mikulášková, DiS. prohIašuji, že podle § 6 odst, 2 písm,

hospodařeni poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu
vztahujících se k němu a převzali dle § 6 odst. 3 písm,
přezkoumání,

i v,ýsledky konečného dílčího
a účetní obce pani Vladimíra
e) zákona o přezkoumáváni
přezkoumání a o okolnostech
k) návrh zprávy o výsledku
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patrik Mikulášek

Vladimíra Mikulášková, DiS.

Poučení

Taío zpráva o výsledku přezkounrriní hospodařeni je současně i náwhem zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření, přiěemž konečným zněním se stává okamžikem marného uplynutí
lhůty stanovené v § 6 odst. 3 písm. l) zákona o přezkoumávání hospodaření, k podaní
pisemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řizenim přezkoumtíní.

Územní celek může do 30 pracovnich dnů od předaní náwhu zprávy o výsledku přezkoumriní
hospodaření podat pisemné starrovisko k náwhu zprávy o rlýsledku přezkoumáni hospodaření
v souladu s § 6 odst. 3 písm. l) zákona o přezkoumáváni hospodaření.

Stanovisko zašle územní celek na adresu Kraj ského úřadu Jihomoravského kraje, odboru
kontrolnimu a právnímr:, k rukárrr kontro|ora pověřeného řízením přezkoumá,rrí.

Já, níže podepsaný místostaro§ta obce Žďár prohlašuji, že nemárn k tomuto náwhu zprávy
o výsledku přezkoumání hospodařeni obcr- za rok 2013 připomínek a nebudu podávat
pisemné stanovisko podle § ó odst. 3 písm. t) zákona o přezkoumáváni hospodařeni.

Zpráva o výsledku přezkoumáni hospodařeni byla v souladu s ustanovenim § ll ztikona
o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden q.itisk převzal místostarosta obce Zďár dne
15. dubna 2014.

Patrik Mikulášek
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