
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí
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ZPRÁVA
O výsledku přezkoumání bospodaření za rok 2018

dobrovolného svazku obcí (dále jen svazek obcí)
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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodařeni byla vypracována na základě Zápisu z dílčího

přezkoumání hospodaření. které proběhlo dne 14. srpna 2018 a na základě výsledku

konečného přezkoumáni hospodaření, které se uskutečnilo dne 6. března 2019.

Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení § 53 zákona Č. l28/2000 Sb.,

o obcích a v souladu se zákonem Č" 420/2004 Sb., o přezkoumáváni hospodaření územních

samosprávných celků a dobrovolných svazku obci (dále jen zákon o přezko umáván!

hospodaření).

Místo provedení přezkoumáni: Úřad městyse Lomnice
Palackého 32, 679 23 Lomnice

Přezkoumáni vykonal:
Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc. Eva Zavřelová

Kontrolor: Ing. Pavla Mašková

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona o přezkoumávání hospodaření

vydala JUDr. Dagmar Dorovská - pověřena vedením odboru kontrolního a právního

Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Při přezkoumání byla pfítomna: Mgr. Matie Brázdm:á, Ph.D. - předsedkyně



Předmět přezkoumáni:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst 1 a 2
zákona o přezkoumávání hospodaření, posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto
zákona. Přezkoumáni hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpis O platných
ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem
přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 16. července 2018. a to doručením písemného
oznámení svazku obcí nejpozději S dnů přede dnem realizace výkonu přezkoumáni.

A. Výsledek přezkoumáni

I. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Plněni opatření k odstranění nedostatků zjištěnýcb

I. při přezkoumání hospodaření za předcházející roky

Při piezkoumáni hospodaření za předcházející roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo
tyto nedostatky byly již napraveny.

II. při předcházejícfm dílčím přezkoumání

Při předcházejicím di/čím přezkoumáni nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření svazku obcí Dobrovolný svazek obcí Lomnicko
za rok 2018

nebyly zjištěny chyby a nedostatky

n. Upozorněni na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,
která mohou mít negativní dopad na hospodaření svazku obci v budoucnu:

- Při přezkoumání hospodaření za rok 2018 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která
by mohla mlt negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnosti.
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III. Poměrově ukazlt-wle iljištěné při přezkoumání hospodařelli:

a) podíl pohledávek na rozpočtu svazku obci .............................................•.. 0%
b) podíl závazků na rozpočtu svazku obcí 5,50 %
c) podíl zasta veného majetku na celkovém majetku svazku obcí 0,00 %

IV. Ověření poměru dluhu svazku obci k průměru jeho pnjrou 1.$ poslední 4 ro:epočtO\'Č
rok)' podle právnfho předpisu upravujícfho rozpočtovou odpovědnost:

Ve smyslu ust, § 17 zákona Č·. 2312018 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
se uvedeně ověření u dobrovolných svazků obci neprovádí,

Lomnice, dne 6. března 2019

Jména a podpisy kontroloru zúčastněných na konečném dílčím přezkoumání - za Krajský úřad
Jihomoravskěho kraje

Bc. Eva Zavřelová

.....•.... -...--- ...

........,":i:~~;i?.:q(::.<~..../.."..
podpís kontrolora povčřeuěho řízením přezkoumán!korarolot pověřený Nzenim plezkomminí

Poučeni

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodařeni je současně i návrhem zprávy o výsledku
přezkoumání hospodařeni, a je možno ke zjištěni v ní uvedené podat písemné stanovisko
ve lhůtě do 15 dnu ode dne předání návrhu zprávy kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumání, Konečným zněním zprávy se tento návrh stává okamžikem marného uplynutí
lhůty, stanovené v § 6 odst. 1 písmo dl zákona o přezkou máváni hospodaření, k podáni
písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízenirn přezkouméní.

Zpráva se vyhotovuje ve dvou srejnopisech, přičemž. se jeden stejnopis předává zastupct
kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu krajského úřadu.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona
o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převzala předsedkyně svazku obcí
Dobrovolný svazek obcí Lomnicko. Nedílnou součástí zprávy je seznam přezkoumavaných
písemností uvedených v příloze.

Poslední kontrolní úkon,~i. ukončení kontroly na místě, byl učiněn dne 6. března 2019.
Zástupci svazku obcí prohlašují. že poskytli pravdivé a úplné informace o Eřed~lět}.J
přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu. )G L .•'..~V(j,U'4ÝS V j).,.zE~( oaCl
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Příloha ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následující písemnosti:

- Návrh rozpočtu DSO Lomnicko na rok 2018
- Schválený rozpočet na rok 2018
- Střednědobý výhled rozpočtu DSO Lomnicko na roky 2019 - 2020
- Závěrečný účet ZD rok 2017
- Bankovní výpis č, 2018/4 ze dne 30. 4. 2018
- Bankovní výpisy za obdob! 07 - 121201&vztahující se k MONETA Money Bank, a.s.
- Plán inventur na rok 2018
- lnventurni soupisy rnaietku a závazků
- Inventarizační zpráva o výsledku inventarizace majetku. pohledávek a závazků podle stavu

ke dni 31. 12.2018
- Kniha došlých faktur za rok 2018
- Účetní doklady k přezkoumaným písemnostem za rok 2018

Účetní doklady za období 01 - 0612018 vztahujfC{ se k ČNB
- Zápis Z provedené kontroly Revizní komise konané dne 10. 12.20 18
- Zápis ze zasedání 51. valné hromady "Dobrovolnéhosvuku obcí Lomnicko" konané dne 4.12.2017
- Zápis ze zasedání 52. valné hromady "Dobrovolného svazku obcí Lomnicko" konané dne 12.2.2018
- Zápis ze zasedání 53. valné hromady "Dobrovolného svazku obci Lomnicko" konané dne 11. 6. 2018
- Zápis ze zasedání 54. valné hromady "Dobrovolného svazku obci Lomnicko" konané dne 25. 9. 2018
- Zápis ze zasedání 55. valné hromady "Dobrovolného svazku obci Lomnicko" konané dne 10. 12.2018

vyu~~· 21,[:UJf7
~Qn~1íO

v <D

-4-



Ucence: DVH1 XCRGBZUC / ZNU (01012018/01012018)

Dobrovolný svazek obcí Lomnicko

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU V UŽŠíM ROZSAHU
ZA ROK 2018

(v Kč)

sestavený ke dni 20.05.2019
Údaje -oorganizaci

identifikační číslo

název
I/IIV\MJstránky

71244603
Dobrovolný svazek obcí Lomnlcko

I. PLNĚNí ROZPOČTU PŘíJMŮ
Text SchVálený rozpOOet RozpOOet po zmfJnách Skutetnost

Daňové příjmy

Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Pi'ijatétransfery 29 100,00 29 100,00 29100,00

8,96

'
.'''Pli''.'':''''''''''.'''!J'''''mv'''''''''''''',',',',·,"',",".,',,::,',~,'.",".','.'.',",'.l,·,""ke,'",·,','",",',',",',",In,',,",,",·,,',',',','"',., ••",,,.,. ,::::::,:\:::::::'0:'::::0: •••••',.',.'",:',:.,'"',,,:',',:,29,',""','.,','.',',.,',:"",1,',',',,',,,M,',',",',',""·,',·",',D,',',',tf,',',',','",'",',,,. ·.i). ,:',.,:,',.,:',.,:.,.,'".,",.',:',",',',','",',.',""""".,·,.",2,·,','.·,'9,'.',',".',",:,.,1,.,',',',00,',',',',',:,',',',",00,',',',',",',',',',',',',"~o. ,:,'",:,.,:'",:'",:',',:"'",:'",:,.',,',,,:,',:,,',' .,':,':,.,.,':,',·,r,.',.,:,',.',:,.,'.,',ď,.".,.,·.,,." •• ,·.,.,29.,,":',,',,',',,":,'::,~,~,.~OaI... "'~ Q, -, ',,".,.,'~~:!!-#.~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:-:.:.:.:.:-:.:.:.:.:.:.:.:-:.:.:.;.:.:.:.::...:....:.:::::.:.:.:.:::.::::::::::::::::::::::::::::::::.:.:::::::;:::::::::~~ :::::;:;:::;:: .~~..<!'-~

II. PLNĚNí ROZPOČTU VÝDAJŮ
TE~xt Ro~ pozmMách

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje

29100,00 29 100,00 27375,80
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III. FINANCOVÁNí (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
RozpOOet po zmMách SkutOOno$t
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IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNí HOSPODAŘENí

viz. pI1JOOat.1
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Úplné zněnf návrhu závěrečného účtu je zveřejněno na internetových stránkách.


