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ZPF.Áva
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok2017

obce

SKALICE NAD SVITAVOU,

okres Blansko

zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracovrána na zifl<ladě zápisu z dilčího

přezkoumání hospodaření, které proběhlo dne 31. srpna 2077 a na základě výstedku
konečnéhopřezkoumání hospodaření, které se uskuteěnilo dne 22. února 2018.
Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení § 42 zikona č. 128/2000 sb.,
o obcích a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodařerú úzernních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále

jen ziákon o

přezkoumávání

hospodaření),

Místo provedení přezkoumání: Obecní uřad Skalice nad Svitavou

Skalice nad Svitavou 48, 679 01 Skalice n, Svitavou

Přezkoumání vykonal:
Kontrolor pověřený hzením přezkoumání: Ing. Jitka Lošťáková

Kontrolor:

Ing. Lenka Létalová
Petra Kupková

povďení k přezkoumání hospodaření ve smyslu 5 zákona o přezkoumávání
hospodaření
§
vydal JUDr, Roman Heinz, Ph.D. - vedoucí odboru kontrolního a právního Krajského uřadu
Jihomoravského kraje.

Při přezkoumání byli přítomni:

Mgr. Petr Řezníček- starosta
Monika Novotná

- účetrú

předmět přezkoumání:
Předmětern přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvederré v § 2 odst, 1 a 2
zákona o přezkoumávárrí hospodaření, posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto
ziákona. Přezkoumárrí hospodaření bylo vykonáno výběrovýrn způsobem.

Při posuzování jednotlivých právnich úkonůse vycbéaí ze znění právních předpisů platných
ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

2 odst. 3 zél<ona o přezkoumáviání hospodaření nebyly předmětem
přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.
Podle ustanovení §

Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 2. srpna 2017, a to doručenímpísemného
oznitmeni {lzemnímu celku nejpozději 5 dnů přede dnern realizace qýkonu přezkoumiiní.

A. VÝsledek přezkoumání

I.

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby

a

nedostatky.

B. plnění opatření k odstranění nedostatků ziištěných

I.

při přezkoumání hospodaření územníhocelku za předcházejicí roky

Při přezkoumání hospodaření za předCházející roky nebyly zjištěny chyby a nedostatlcy nebo
tyto nedostatlry byly již napraveny.

II. při předcházejícím dílčímpřezkoumání
Při předcházejícím dílčímpřezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatlq.

C. Závér

I.

Při přezkoumání hospodaření obce Skalice nad Svitavou za rok 2017

nebvlv ziištěny chvbv a nedostatkv
II. upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,
která mohou mít negativní dopad na hospodaření územníhocelku v budoucnu:

,

Při přezkoumáni hospodaření za rok 20t7 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která
by mohla mít negatiwí dopad na hospodaření územníhocelhu v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

celku
celku

a) podíl pohledávek na rozpočtu úaernního
.,......... 1,61 Y;o
b) podíl závazků na rozpočtu územního
11,93 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celk-.l ...... 9,94 oÁ
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IV. Ověření poměru dluhu územniho celku k průměru jeho příjmů za poslední 4
rozpočtové roky podle prálrrího předpisu upravujícíhorozpočtovou odpovědnost:

Dluh obce Skalice nad Svitavou k 31. 12. 2017 nepřekroěil 60

o/o

poslední 4 rozpočtové roky.

pruměru příjmů za

Skalice nad Svitavou, dne 22. února 2018
Jména a podpisy kontrolorů zúčastněnýchna konečnémdílčímpřezkoum áni - zaKrajský
Jihomoravského kraje

ílíad

Ing. Jitka Iošťáková
kontroloT povďený řízením přezkoumIání

podpis kontrolora povďeného

lng. Lenka Létalová

fi

/l
,
l.á

zením pŤezkoumání

/,,,

podpis kontrolora

Poučení
Tato zpráva o výsledku přezkoumrání hospodaření je současně i náwhem zprávy o výsledku
přezkoumárrí hospodaření, a je možno ke zjištění v ní uvedené podat písemné stanovisko
ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumání. Konečným zněním zprávy se tento náwh stává okamžikem mamého uplynutí
lhůty, stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona o přezkoumávání hospodaření, k podání
písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.

Zpráva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemžse jeden stejnopis předává zástupci
kontrolovaného subjektu a dnrhý stejnopis se zakládá do příslušnéhospisu krajského úřadu.
Zptáva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zrákona
o přezkoumáviárrí hospodaření projednána a jeden qitisk převzal starosta obce skalice nad
svitavou. Nedílnou součástízprávy je seznam přezkoumávaných písemností uvedených v
pŤiloze.

Poslední kontrolní úkon, tj. ukončeníkontroly na místě, byl učiněn dne 22. inora 2018.
zástupci územníhocelku prohlašují,že poskytli pravdivé a úplnéinformace o předmětu
přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.

/,*

Mgr. Petr Řezníček
staťo§ta obc€

ob.c skalica nad syitayou

Monika Novohrá
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679 01 skalic€ nad Svitavo! 48
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příloha ke zprávě o vÝsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následující písemnosti:

-

Nálrh rozpočtu obce Skalice n. Svitavou

na rok 2017
Evidence rozpočto\"ých opa&elí za rok2017
Schválená rozpočtová opatření za období leden - červen 20l'7, ě. l - 412017
Schválená rozpočtová opaťení za rok 2017
Rozpočtor.ý \.ýhled obce Skalice nad Sýitavou na roky 2018 - 20l9
Schválený rozpočet obce Skalice n. Svitavou na rok 2017
Nálrh závěrečného účtuobce skalice nad syitavou za rok 20 1 ó
Schválený Závěrečný účetobce Skalice nad Syitavou za rok 20 1 6
Evidence poplatků z a psy 2011
lnventarizŇlí zpráva rok 2017
Inventurní soupisy maj etkl a závazkřt ě. 1 - 3l sesiavené k 31. 12.201'7
Plán inventur na rok 20l7

Kniha lydaných faknrr k 6/20 l 7
Mzdové listy neuvolněných členůzastupitol§tva obce Skalice n. Svitavou za rok 20l7
Pokladní doklady za měsíc červen 2017 (č. dokladu V1700093,Pl'700O221- Vl700l lO, P17000258)

Pokladní dokladý za měsíc prosinec 20l7
Pokladní kniha l2120l7
Pokladní kniha za měsíc červen 2017 (č. dokladu Vl700093,Pl7000221- Vl700l10, P17000258)
Ueetní doklady k přezkoumaným písemnostem
Dokladové řady pro rok 20 l 7
Protokol o schválení účetrúzávěrky obce Skalice nad Svitav ol za rok 2016 ze drrc 30. 3. 2017
Protokol o schválení nčeÍnizávětky ZáHadní školy a Mateřské školy Skalice nad Svitavou za rok 201ó ze
dne 30. 3. 2017
IJčto\.ý rozwh pro rok 2017
Zhzovaci listína Zé&ladnía Mateřské školy Skalice n. Svitavou, příspěvkové organizace, ze dle 29. 10.
2009
Darovací smlouva ze dne 29. 6. 2017 (finančnídar, obdarovaný: CHŽX., z.s.)
Mzdoyý list zaměstnance obce Skalice n. Svitavou (os. č. o206) avé. Yýkazipráce za období leden duben 20l7, vč. Dohody o pracovní činnq§ti ze dne 3. 6. 2013 (drobné úklidové práce)
Dohoda o provedení práce ze dne 15. 5. 2017 (příprava a organizace vit6n! občánků), vč. Mzdového listu
zaměstnance za období 512017

FinanČnílYriČtovránípříspěvku ze dne 14. 11. 2017 vě. Píotokolu o vykonané veřejnospnívni kontrole ze
dne 14. 11. 2017 (TJ SOKOL Skalice nad Svitavou)
smlouva o poskymutí finančníhopříspěvku z rozpočtu obce skalice nad svitavou pro rok 2017 ze clne
2.4.20I'l vč. Záďosť o poskytnutí příspěvku ze dne 28. 11.20l6 (příjemce: KVH Marktand z.s.)
Snrlouva o poslytnuti finančniho přísspěvku z rozpočtu obce Skalice nad Svitavou pro rok 2017 ze dne
12.4.2017 vč. Zádosti o poskymutí příspěvku ze dne 12. 10. 20l6 (příjemce: TJ SÓKoL skalice nad
Svitavou)
Nájemrú smlouva ze drrc 28. 7 . 2017 (pronajímatel: JEDNoTA, spotřební družstvo v Boskovicích)
Smlouva o nájmu byfu ze dne 22.6- 2017 (by č. 4 v domě č.p. 58 ve Skalici nad Svitavou)
II. Dodatek ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 7. 2013 a I. Dodatku ze dne 4.2.2016 uzavřený dne 19. 12.
2017 (Vypracování ÚP Skalice nad Svitavou)
Smlouva o dílo č, 12 608120l'7 n dne 28. 8. 20l7 vč. Předávacího protokolu ze dne 9. 11. 20l7
(ENERGETIKA Boskovice spol. s r.o. - "Skalice nad Svitavou, rekonstrukce osvětlení a rozhlasu obnova I.etapa)
Dohoda o zrušení věcných břemen a Kupn| smlouva o prodeji nemovitých věcí ze óne 16.2, 2017
(prodavaj ící:BAMBAS Elektroodpady s.r.o.)
Sm-louva o rlvěru č. 03I7256469/LCD ze dne 2. 8. 20l7 (ČS, a.s. - Financování projektu: Polyfirnkční
''

komunitní centrum")
Smlouva o dízeníslužebnosti ze dne 10. 8. 2017 (oprávněná: česká telekomunikační in&astrukta a.s.
)
§mlouva o zŤízenívěcného břomene č.: Pv-ol4330042539/00l ze dne 5. 10. 2017 (oprávněná: E.oN

Disbibuce, a.s.)
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Protokol o lykonané vďejnosprár.ní konfrole ze dr.e 27 . l. 20l7 vč. oznámení o provedení kontroly ze
dne 12.1.2017 aPověření k provedení kontroly ze dne 26.1.201,7 (zéMa&i škola a Mateřská škoia"
přispěvková organizace)
Zípis o pnůběhu 20. zasedání zasfupitelstva obce Skalice nad Svitavou, konaného dne l5. 12. 2016
Zápis o pruběhu 21. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad, Svitavou, ze dne 2.2.2017
Zéryis o prttběhu 22. zasedání Zastupitelswa obce Skalice nad Svitavou ze dne 3 0. 3. 20l':'
Zápis o průběhu 23 . zaseófuliZ,astapitelstva obce Skalice nad Syitavou ze dne 2 5. 5.2Ol':Zápis o pnůběhu 24. zasedání Zasfupitelstva obce Skalice nad Svitavou ze dne 22- 6.2Ol7
Zápis o pruběhu 25. zasedi4ní Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou ze dne 27.7 - 2017
Zápis o pruběhu 26. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svítavou ze dne 14. g.2017
Zápis o průběhu 27, zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou ze dne 2 6. 10, 2O|'|
Zápis o průběhu 28. zasedání Zastupitelswa obce Skalice nad Svitavou ze dne 7 . 12.2017
Zápisy z jeclnínífinančního výboru ze den 24. 1.2017 a B, 6, 2017
Zápis z jednání kontrolního wýboru č. 10 ze dne 27 . 6.2017
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