Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní aprávni - oddělení přezkumu obcí
Zerotínovo nám.3
601 82 Brno
SpZn.: S -

JMK

9525212018

č,3.:rur ......z019

OKP

ZPRÁVA
o výsledku přezkoumání hospodaření za

íok 2018

obce NĚtvtčIČXY,okres Brno-venkov
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracovánana základě Zápisu z dítčího

přezkoumání hospodaření, které proběhlo dne I8. září 2018 a na základě výsledku
koneČnéhopřezkoumání hospodaření, které se uskutečnilo dne 24. května 2019.
Přezkoumání hospodaření proběhlo na základé ustanovení § 42 zákona

č. 12812000

Sb.,

o obcích a v souladu se zákonem č. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále

jen

zákon

o

přezkoumáváni

hospodaření).

Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Němčičky
Němčičky39,664 66 Němčičky
Přezkoumání vykonal:
Kontrolor pověřený řízenim přezkoumání:
Kontrolor:

Ing. Eliška Krysová

Eva sedláěková

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zakona o přezkoumáváni hospodaření

vydala JUDr. Dagmar Dorovská

-

pověřena

vedením odboru kontrolního a právního

Kraj ského úřadu Jihomoravského kraje.

Při přezkoumání byly přítomny:

Ing. Tereza Hanělová - starostka

Marie Gregerová - účetní

předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v 2 odst. 1 a 2
§
zákona o Přezkoumávání hospodaření, posouzené podle hledisek uvedenýc-h v 3 tohoto
§
zákona. přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při Posuzování jednotlivých právních úkonůse vycházi ze znění právních předpisů platných
ke dni uskutečnění tohoto úkonu.
Podle ustanovení §

2

3

zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem
Přezkoumání Údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.
odst.

Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 14. srpna 2018, a to doručenímpísemného
oznámení Územnímu celku nejpozději 5 dnů přede dnem realizace výkonu přezkoumání.

A. VÝsledek přezkoumání

I.

při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

I.

při přezkoumání hospodaření územníhocelku za předcházející roky

Při Přezkoumóní hospodaření za předcházející rolE nebyly zjištěny chyby a nedostatlql nebo
tyto nedostatlry byly

již napraveny,

II. při předcházejícím dílčímpřezkoumání
Při předcházejícím dílčímpřezkoumání nebyty zjištěny chyby a nedostatlty,

C. Závér

I.

Při přezkoumání hospodaření obce Němčičkyza rok201,8

nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv

II. UPozornění na případná rl,zika, která |ze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,
-budoucnu:
která mohou mít negativní dopad na hospodaření územníhocelku v

-

Při Přezkoumání hospodaření za rok 20]8 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která
bY mohla mít negativní dopad na

hospodaření tizemního celku v budoucnosti.
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III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
. 0,07 oÁ
podíl pohledávek narozpoětu územníhocelku
.... 15,78 oÁ
b) podíl závazki na rozpočtu územníhocelku
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územníhocelku ........... 0 %
a)

IV. Ověření poměru dluhu územníhocelku k průměru jeho příjmů za
4 rozpočtové roky podle

poslední
právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost:

Dluh obce Němčičkyk 31. 12. 2018 nepřekročil 60 % průměru příjmů za poslední

4 rozpoětové roky.

Němčičky,dne24. května 2019
Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na konečnémdílčímpřezkoumáni - zaY-rajský úřad

Jihomoravského kraje

L_/

Ing. Eliška Krýsová

/

,.,..Lu.e?.J..

podpis kontrol ora v

kontrolor pověřený íizenim přezkoumání

Eva Sedláčková

{f

er eneno řízen ím přezkou mán í

§ lů j-t_/
podpis kontrolora

kontrolor

Poučení
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření, aje možno ke zjištění vní uvedené podat písemnéstanovisko
ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumání. Konečným zněním zptávy se tento návrh stává okamžikem marného uplynutí
lhůty, stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona o přezkoumáváni hospodaření, k podání
písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.
Zpráva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemžse jeden stejnopis pŤedává zástupci
kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušnéhospisu krajského úřadu.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § II zákona
o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden v;itisk převzala starostka obce Němčičky.
Nedílnou součástízprávyje seznam přezkoumávaných písemnostíuvedených v příloze.
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Poslední kontrolní úkon, tj. ukončeníkontroly na místě, byl učiněn ďne 24. května 2019.
Zástupcí územníhocelku prohlašují,že poskytli pravdivé a úplnéinformace o předmětu
přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.

oBEc nĚmÓčrv
Ing.Tereza Hanělová

664 66 Némělčky39

!óo:00488054

o

starostka obce

Marie Gregerová

r/f*,;n-r*/

;;;;;;;,;i;K;
'ř"í-rrpodpis účetní
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příloha ke zprávě o vÝsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následuj ícípísemnosti

-

:

Návrh rozpočtu obce Němčičkyna rok 201 8
Rozpočtové opatření ě,1 - 412018
Rozpočtové opatření č. 5 - 7 /2018
Rozpočet obce Němčičkyna rok 2018
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 - 2021 - návrh
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 -202|
Závěrečný tčet zarok2ll7
Plán inventur na rok 20l 8 u příspěvkové organizace obce
Inventurní soupisy inventarizačních položek roku 20l8 u příspěvkové organizace obce
Inventarizační zprávazarok2018 u příspěvkové organizace obce
P|án inventur na rok 2018
Inventurní soupisy inventarizačních položek roku 2018
Inventarizačni zpráva za rok2078
Mzdové listy zastupitelů za období l - 8l20l8
Mzdové listy zastupitelů za období 9 - 12l20l8
Učetnídoklady k přezkoumávaným písemnostem
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace zrczpočtu obce Němčičkyč. DOT1/20l8 ze dne 28. 6.2018
Žádosto poskytnutí dotace pro rozvoj mládežnického spo|ku ze dne27.5.20l8
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Němčičkyč. DOT2|201 8 ze dne 3 l . 8. 20l 8
Žádosto finančnípodporu ze dne 30. 8.20l8
Kupní smlouva ze dne 1 1 . 6. 201 8 - prodej pozemku p,č l 959 díl a
Záměr obce Němčičkyprodat pozemek ze dne 11.4,2018 - pozemek p.č 1959
Kupní smlouva ze dne 1 1. 6. 2018 (nabytí p.ě.71l11 a7ll12)
Kupní smlouva ze dne 30. 5.2018 - prodej pozemku p.ě |12ll5
Zámér obce Němčičkyprodat pozemek ze dne21,2.2018 - pozemek p,č l12l15
Smlouva č.1007991823 o bezúplatném převodu pozemků ze dne 8. 6. 2018 (nabytí pozemků dle
smlouvy)
Smlouva o zíízenívěcného břemene č. H1-1433004993l00l ze dne 13.7.2018 (obec jako povinná)
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Němčičkyě. 5l20l8 ze dne 27 . 9.2018
Zápis z ustavujícíhozasedáni Zastupitelstva obce Němčičkyč. 612018 ze dne 2. 1 1. 2018
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Němčičkyč. 7 l20l8 ze dne 2'7 . 12, 2018
Zápis zjednáníZastupitelstva obce Němčičkyč. 9/2017 ze dne 27. 12, 2017
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Němčičkyě, 112018 ze dne 1 . 2. 2018
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Němčičkyč.212018 ze dne 10. 5.2018
Zápis z jednáni Zastupitelstva obce Němčičkyě. 312018 ze dne 28. 6.2018
Zápis z jednáni Zastupitelstva obce Němčičkyč. 412018 ze dne 30. 8, 20 1 8
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