Uuttc#:DVHl

XCRGBZUCIZNJ

(21J12019/010/2019)

I. PLNĚNí ROZPOČW

Dobrovolný svazek obcí Lomnicko

PŘÍJMŮ

lm

Sdw~mj~,!

Ii«PirffIC'ti1rIn6ch

Sb.Itt""'bIt

OtoIoviptijmy
Nedallovipi'lj"",

9.44

Klpit6Jov~ptl;ny
PtijoU tranBfCl)'

29 200.00

29200.00

29200.00

P!lJmy 'oIk""

29200.00

19200.00

19209.44

Dniúttttfpt&. pO/c«k'll.

ohh<NŮlo

- -~
0000

4U\

N.;w"';čnf

(vKt)

6)10

2141

B'ijmy z r.oIul (IiIt)

•••• ....;. ke dni 31.12.1019

OJl.

a..aMpI)uy.

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2019

:'~:,,;<.':' N:;" ;.~:t~.:-:}
idcntifikaátl

člslo

71244603

ulice.

Dobro.oo.ý

č.p.

svud< obci Lom.lelo>

.ám.Pala<kl:ho32

obec

Lo","""
67923

PSČ. pošta
;,:,:",1!';:;::~; ~;,~;.~:-.

telefon

S494~100

Datové. sdlránka;

e!loe9tb

e-mail

IOlDn...,@ •••• y.a

WWW!trinl.,.

r»;::}:~,Ik:.;;!::~'.• « r ::0;-)';':--::Pfe.~da Svazku Lomdiolt« MJr. Marie 8rtDlovt
MrtopkdKda Svaůu: Ludlk Noyetnf
Rfyiznl koDli1\!: Inc. S%IIdor, o.u TrdIko ••.•.•.Peir Pobj
ÚlctntIitkaPaYlů

;.,-t:<:,!~:::oIc:;-~':''';;:;:;''~;:,;.

:~~ •.:'

I. PIn!n1 rozpečte pfljllll
D. PIn!ni rozpoltu výdaJQ
m. Finlllc •••• i(zapoj",1 vla>tnleh CI",",'
IV. Stavy a obnty na blnkoWllch

Clllch nroJO)

účtech

V. Peněžní f•• dy • infonnalivnf
VI. Maj<tct
YD. ~I'tovéní
VDI. ~I'tovénl

finančnlch V71ahQk rozpočtllm kn\i0. obci. OSO.
fllln/nldl

V71ahQke stálninJJ rozpeču.

IX. Zpm .• o výsI«I<n ptulcoUmánl
X. F1omln1 hospodeření
Xl. OsUInidoplftuJlcl

vnÍlll1I plevody

r••..-on

• ~odnlmu

hO!podat",1

zttlCllyctl pn\vsudcýth

údaje

Itálnlm

osob II hDtlpoontml

s JeJldl RlIjCfkem

f•• du

pI'ijotllnlllf"1'

tlWbú ~G:.'tl:IW d:lMdby

od ooel

SolwdJ«dfJIZPQrct

29 200.00
29 200,00

R/J1pQldpoVlJlrt6oh

29200.00
29200.00

""'.29200.00
29200.00
9.44
9.44

'Ýd'\J<! •• -~

IIOD'OCmvtJ'tlJMVCEUCJll1l

název

.JnJw.HItQ

29200.00

moo.OO

Zn09,44

n. PLNĚNÍ

ROZPOČTU

VÝDAJŮ

1lu

"'••lJ",,~

BlbItvýdaje
Klpittlové

~

..,..-

$J:ut,tna.t

29200.00

2l429,80

29200.00

29200,00

25429.80

výdIie

l<i"tkWobé

VlebJ.ctll" •••
DfttUd'ljp~poIdd:tl~ athlttl""i!vJ1I

rlrohtNllto

t1'Wnf~\1i.~

3639
3639
3639
3639

5139
!Sl6l
5169
5179

J6J9

K.iDuntlni s1ulbl' • tit!ffll1l """"J J,'c

6310

5163

6;110

Obeaoo\pl'j)ny""d<J.~~_~

RpZ.I'OČTOvt

DI. FlNANCOV ÁNÍ (j/JIPOienívlastních úSPOr a cizích z.~roiů)
N>•• ,o/4q

29 200.00

Nik.., _"'i.n.
Službyddttronicktch kawnikad
N6k.., _,h
,1'Ootatnlnilwpy j.n
Službyp_chO

•• VIl

~'Ý\)AJl!CEI,KJ,M

'~~~~~"i~

:,o:: .".:':",:1:

&WUfj

fO'Jfu1M

&t:qxJlnpl1V111tt&JJ

1400.00
2000,00
17900.00
1900.00

17867,80
1966.00

27200,00

27200.00

Zl 733,80

2000,00

2000,00

1696,00

2000.00

2000.00

29:100,00

19200,00

c:':::::::,:::;,:,: 'oe,:: ':;:,.:, ] .. :':::::::'::::({{:::

1696.00
25429.80

,:::",:?!)} :O:)':)':):':::':(? ::)"",;",

",",,?>! •••

l&rzpotttpa-ztlJlndtn

h.Jti{~a

fbuinwví:nlli

Krilkodoočvy_
dluhopi'l' (+)
lJhrazmé splMkykrOlkod.vydanýchdllilopiiO (.)

Sb;cU'írori:

2 000.00
2000,00
17300,00
l 900,00

~_

8111
8112
8113
8114
811l
8117

Krilkodobéplij'" P'\ičcntproolt'<cI<y (+)
Uhrozeočspl6tkykrOlkod.pI'ij.pOjt.p..,"'.(.)
2m&1a Iit8VU krMkod. proiď.na batt..ůčtech(+/·)
Akt krOIkod.OP"" Hzaú Ikvidill'i>lúmy(+)
Akt krOIkod.opcrac.Hzaú likvidill'-Y1daiC(·)

I'\NANcovANt (1OI!l''''.tfjm

, ':"/~

8118
'$";:;',(»

J)

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH

ÚČTECH
J.

a,,,,

UlactJlbUný Olet
OOnUllty fandOÚle

967:51,79

3779,64

IOOl31,43

" •••.'-v.(;~.

OOné ůčty celkem
Pddodn.

967ll,79

3779,64

100'31,43

.\".;.~.

1aP_i'»_

BU

ČNB

Pot~~f

1tJIYk-1.

1t__

e u.».

~ ••••__

"""

88704.6l
11826,78

V. PENĚŽNí FONDY - lNFORMATIVNt
SclN61fif/~t~

""

~

~l$po"ZNn6ch

•.{IJM

Poč!tečnl2ŮoUtd<
Pl'limycelktm
Vj<l<liecdkun
Ob'"
Konetnt al9l3lck (inzdllro:!pOČIU)
Zlnlna •• w
Finn:O'Virú . tilda 8

VI. MAJETEK
fI~J"'rrl""'''/.l.

NJ:M~~W!(I.~

Obr"

(<IIM{"tf4t.I

DIoUho<Iob)'ndunolný m.Jetek
N• .....".>t,lecI<y
SoAwore

>t2!<urm'''Ý''0je

Otcnitdnápr8va
Povol~ na eaee 8 pretcra1mf limity
Drobnýd1ouhodobj nehmotný moJCld<
OItatnld1ouhodo1JY
nc!motn9 maJctd<
lJIpulK>d<>býhm«ný lUojetek

11471.1.00

1I471l,00

1194178,00

1194178,00

8343,00

8343.00

odpliloVlnY

StaWy
SIffiOIi..altné~

lT'I')V~vkia

IOUbory

JllOIVitýfh

\l6ff

PfIII.itd*trek)' trvalýchpcrOltll
Drobn1t dlwhodobt tmrAnt najdel<
Ootatn!d1<dlodcbt IwnoIným'lietd<
Oprtri\)' k dIouhod_unelt"oDl~mu m.Jetka
()ptivkyk ndm_ >t.i<dlulm >t2kumu• "Ý"oj.
Oprtvkyk_
Optivky k _1ným

pniVllm

Clpri\q't-.udkluhodobánu_"'!lctJw
Clpri\q'k -....
d100hodobé•••• _~ed<.u
~k_i!mulun<>4J>é_
Clpri\q'kr_

•••••••

t:·l.j;·;,!'!"

:t ~ ~t '.\-:'l

:~s:'S.~
.\\..

,~rávky k samosthrnotmovitým věcem a toobonlmhn>t.mov.vfcl
,~
k p&tite~kým celkan bValých pceosů
Q.!rěYt."y k drobni:r1u dlouhodobřnal
hm<1nťmu majetku
k OStatnJ8lU dlouhodobému

~rávky

VII. VYÚČTOVÁNí
PŘEVODY

RN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM

p~

Xl. OSTATNÍ DOPLŇUJÍcí

přijaté transfery

8u;rpi1r!npa-mlnJch

29 200,00

od obci: Běleč-Křeptov
Brumov
Bukovice
Lomnice
Ochoz
Osiky
Rašov
Rohozec
Synalov
Strhaře
Zhoř

Sh,{CČlOIit

29200,00

29200,00

1 900,00
2 500,00
700,00
14100,00
I 100,00
1 200,00
2 300,00
2 300,00
I 200,00
I 200,00
700,00

RN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU,
~""I"(HiJNI

lq:J

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNí

ST. FONDt'M
--~,t;.,.{i'#.,)

A NÁRODNÍMU
$!qul•••••(P~i

~J;3;.:,. ;'.': ;,,:.,.~,:~.t..:.~...
·:·"-:~·;:-:::<i

.r-?_{~..,.)

&..{~:~.!
:.~:~
:;~:,:;.;;~X{

ZŘÍZENÝCH

PRÁVNICKÝCH

'-vyve~tAJo:

OSOB A HOSPODAŘENÍ

Obec:

"-_OV

RašpV 50

l{d. VJW

I
.nlk. ""viol

679~Lomnice
IÓO: 00532151

g\J€iBJO
~

I
Mer. Mlfle _do"*,

Ph.D.

Podpisový "áznam_o
zástupce

S

1lXJJ.2a20/JMJ",21s

~~r'~lcfocJ#Dbu.

JUkl ""viol

Podpisový záznam OS<Jby
odpovMlé za spráwost Oda}l

Podpisový záznam OS<Jby
odpovMlé za 'lJrivoost úda}l

HOSPODAŘENí

~)I.l'itóflO'i!.j

x. FINANČNí HOSPODAŘENÍ
.JEJICH MAJETKEM

_I

K<::!\.:::·:..:!·i:{;.:d •.;.:;,:5{,~

.:~(.~: .••~ .y,:.;y, ..•;•••...
;J;;~~;, ~~;;~:...;,'-:.:

tf,tI«k~l~cko..,r1llJlO;l

ÚDAJE

KRA.fŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNí
~U!j.1r1l1'ri~ít

VIII. VYÚČTOVÁNÍ
FONDU
IJZ

:; ':-i.';',~'::":-

:;:.'~'í';A··

NcmvesUčmpfijaté trans:leryod obci

Neinvestiční

";~: :>1:).::.:>

hrnOOlému majetku

~lb::t

4121

~:?~~
5.: ••...:(~

([;

Zpr(lC(NlÍ1!oqnh'l'ttf

uc~aoRDI(:espot...

r.CI.

4rana6/6

I

:mn~l!!Il~OOWtl~III.n
TeT! P00148PG

Krc\isJ..ý úfad Jibcmcravského kroje
Odbor kontrol ni 3 pť~"ni . oddělení přezkuruu obcí
Žcrotíaovo namčstí J
bOl 8::! 131:"'>

T'

i~;;;;,!~,,,i;o';;;;'
.. ~ -J). :?ů:.n

•............. :...•••----

s-

JMK 92&43i2fJ19 OK!'

.'<~";'~

-n ,il··f··

~'J.~'~"
.

s. ,..•."'... ,::'

Spln,:

:';;'11

fř~!).m~!.p.tf?;l>Q!!m~~J,
P~t'dJíjč'~(~m prť;d\t'!\11lláJJí !~t1~J'I(jdp.h,,;nij-.;r.)1! i,b:~~h 1\tJ~ptKt'1h'n; ~!V(t.ien~~v § ] :~K~S:,1 a 2
....
fi~ť)nn G pi'f;:l.ko(;rn~'...{lt~i h(j~p;.~Uiř~rú,p:.J~O!:L~m~ p:.xH(~hh~disť:k :A'~(lt~ných'", ~ ~ totw!t}

zákona. Přezkoumán! hosP<ldafc1111"~10 vykonáno výběrcvym

l··!'·~~··:~/~~~~~·:~::.~);t~·~;;;···J

Při posuzováni

jednotlivých

h~dni usk;;,:S:f.n'n:

:':·1:,:.:~··.·i.~.:...:

/ .. c...•.... :.

O

ZPRÁVA
výsledku přezkoumáni
hospodaření
Zl! rok 2019
dobrovolného
svazku obcí (dále jen svazek obcl)
nOBRovoLNÝ

SVAZEK

OBCÍ

lpr:Jvn o vysledk« přezkoumání

koneěněho

: 1 G~ ZOi!:
!"'/':;::'I'(::
/

,..

Přezkoumání

hospodaření

ho~p()d»ř~ni.

proběhlo

o obcích ~ v souladu se zákonem
samosprávných

cclkú

které

se

uskutečrnlo

420/2004 Sb., o přczkoumávání

a dobrovolných

svazků

Ph~!,~rH,un~:!:

h(,!~P0(hth~níh) lo /;,h~ic~:l{J dne :~. ).Mi ~OJ'-J, ::s ti) \.k:i~tčť:,~!mr~i~c;~"!'!~éhu
obcř !'JcjPO?.dčJj :5 r!~':Úllr·t~:.i~dO,;'lH r~~c:Hl!:I,,~~
ó';il.•l)!'!r: ptt"zkGu:n~hli

(.l.l~a,nl';nisvazku

ph'll,()umlinl

Ml mimořlidl1ou sin'Ad ~l1U'I'is~Jí.cí
~" ~ít·cr.ím korouaviru
II " naval.l\tuti nll
IltlU1.U''Ý sI3\'do~1(J k "m~~.enll\l<)f.llO.•tí reaJímvat
p,'e7,koumánť hosp~ldafelll
územních
ldkú IIbo~·ldY1!1 LPŮSOUeru a v obvyklém rozsahu v <ouIRd" s \'Ytvoi'ett~'m 1'''\Il~tIl.V ',~I,,'
věci vydalo Mini~lent." "nllod due 13. bl'ellla 101iIwim"Htlll" mdo,lidd
d(ll'uru~cní
1, vi'konu p;:,':tkf>ulII~:li h(l~jJ,,,J"ření Ihl'llltlidl celku, q. MF-7208/21l20;47·1.

S QllkŮflU

dne

na ~ákl~dč u~tr.noVťllJ § 53 l~k"ml
č.

:,'
,', er:»

A, Yv~led~i>

Zá,'JSll z dílčího

ho~p()ťlQřr.ni. které p:o:,čhlo dnc 30. nj:::! 2019 o na laklllrlé
pft;"l;oumaní

:.i:~·dpj!\"p:tl:..n~;·;;h

f(jhntn ú:"C'!!"'m.

LOMNICKO,

byl~ Yypr3covt.:lll na základč

hospodařen!

způsobem.
i.r.(':~: pr~Í\·n:"h

Podlé ustanovcui ~ :! odst. } :di'.ena o prelJ.01l1Y,ávánf hcspocsření nebyly předmětem
prt-lJ:oumánl ůdajc. na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti pod;" d~n<l'J"h() rádu.

okres Brno-venkov

přel.koumání

právních ukont se \'ycbári ze

10.
č,

"ýsl<'dku

dubna

2020.

128i:.000 Sb ...

h,'~podnř",'1Í ůzcmních

obcí Idáie je:" zákon

o přezkoumáván!

Za ůěelcm r.~jištěl\i ~l,lllělli lnkladJlicl, ÚI.OMlýdl rK,..jnno;;tí r,'~z"ou:náyajicíbo orgánu
h~hl JHlmÉ koueěné
fJi<Y.tk"Ul~"Il;
I,ruvé~t korespnudenčním
zp.hr.-hťll1. P,lŤ.ad'",ané
plsemnostl
~.e I,,,n.č,,,imu f'řeJ;l,.oum:'ní
h,>sp<l<l~ř,,,,i byly pí·ť.JI<l'čen)' ~1~ktr'Jlli"kou
formou,
I, Při f,j't'Zk\luuul!ti h,)s!,odai'fní

nt!):>,I:. 7,jištěllY chyhl" u nedostatkv.

Ílos!X,ůaJ'tnJ).

MíSIO provedeut

pfeLkoumánl:
;;liIčf ~('zkoumá;;i'

koneč ně přezkoumáni:

R . .I'1"ťllí O(luthlll

ťJfad měsryse Loumice Lornnice
Palackého 32, 679 2.ll.omnÍ<:e
Kr:íiský úřad Jihomoravskébo kr:\ie
Žerotínovo náměsn 3, 60; 82 Brno

hí;,V,'N)dařt.'ťlfsu preacháseiic!

Pf! ptvzkoumáni

Povčřcni k přezkoumám

JUDI.

Dagmar

Kmjského ůřadu Jibomoravského

.. pověřena

n.·1ty ».d;,!'/." ~lf,ť!t-t'i}·c};y!·y

ti

vedením

odboru

korurolního

,1

fifi př!'dth(;Zt'/h:im

dUn m přakoumáuí

d!!lún pfezko'umlmj

m:f.yt)' ~ij;!;1'ly t.i~:'byc ":edo,~!a!ky

právního

C. Zh'ér

kraje.
1. Při přezk6umáni

uospodai'tní

svazku

ebct Dobrovolný svazek I.hci l.,omu·;cku Zl! Tf,,.

2U19
Pfl přezkoumám

b)'l)' přtromnyr

ne•.!U\T'-"iik,l' neb»

lug .. Jitka L(J~ťáková

hcspodaření ve smysl» § 5 ',.á~,)ntl,) l,fto~>.o"mávf.!lí hO"I'"d,,;ení

Dorovská

.ii.~!J.!!i~.tl.

l.

bylyjiž. napravest».

Jl. Iln př~(kh:i,.,jí"",

vydala

u.·,I,.H>llkis

I, pH př"zkoul11.lnf hospodaření xa pfedchanjfd roky

l):/O 1:ř.d(I'S!i;;fky

Prezknlllnsní vykonal:
K•.lt\:I'o(c,lr rovřfO:'llý fi?coit11 přezkoumáu].

k "dstnlllc"i

Mgr. .\1ari~flráxd""á. Pldl. - pI'ctlsedkyně
Jitka Pavlů . .ičemi

u ~ ÍJ ti L

~ i ;SJjL!!.L ..~.}:'..l:..l}.,

~2·

li

II

r. d () ~ I, ~ t k1f •

H. l!pot<lrn~ni na pi'ípadm\ 1Í~.ikll,která Ize drwodí\ 1.e zjištěn)'cJl chl'b Il nedostatků,
kterí moh"u mf! ncglltivf,l dopad ua hospodo",ul SVAzku.,hd v budou~lll,
Pj'<if1ř~zkownáni haspodaťeni za rok -:019 nebyla zjištěna taJná závainá
hy",ohlo ml: Jlt>.'?,O/iVí'}{ dopa« na hospodoreni svarku obci v budoucností

ririka,

Poslední kontrolní ůion, ~. projednán! návrhu zprávy, byl učmČlI dne S. května 202i1.
Zástup" 5\8ZkU obcí prohiašujt. že poskytli pravdivé a úplné mformace o předmětu
přezkoumáni ~ o okolnostech vztahuilclch St' k němu,

....
f1 ;."':;:'

kte..-ú

(//:/.'/

Mgr. Marie Brňzdové, Ph.D.
"',

m. Peměrevě

pr~d~.jJo.)lJt c,lObro\'):f'l!Il(1 nD;.ku obct

ukazatele (.jlilěné (Itl r.řezkoumáni hospodahn!:

a) podíl pohledávek na rozpočtu svazku ,>bd
b) podíl závazků n<lrozpočtu svazku obci
l') pudil (;,$t~\'el\fhr;mnjctku na celkovém maj~lkusvazku obci

,..,
,

0%
,.. 0%
() (%

Jítk" Pavlů

..~. ; (~.:..: .....

)':ó1:!i

jX<Cpi>

JV. Ověření poměru dluhu svazku obtí k prilměru jeho flříjmu ~~ po~lt'lln( 4 rozpnčto .•"é
roky fludle právnmo př"dpi/lu upravujidho r01.I>očhlVOU
odpověducsr:
Ve smyslu USl. ~ n zákona Č. :!}120Ul Sb .. o pravidlech
uvedené ověření ti dobrovolných svazků obci Mpi'O\ádl.

rozpočtové odpovědnosti

.t:"':!":

tH>~~::,t)
...
;~·)~.t.~·:;'
:::/vf>.-'i?';f::
:.J:;~.~
~·.1::{:;(~::

~:l:t:{~~

{.: o:: '.~~:.~..;,~:}.;:

SI!

.:;.:

;:y:-~ ,:•.:-,~~::":S(,:~~~
-,~ .;::~

i •••• :: ••:.~.-:·

::: ,~.;

....•....~

:,: 'j.

:. -: ,.",.:

t.c.

i/~~eJ!BJO 2{.[ UJ2D

Brno, dne 5. květua 2020
Jména a podpisy kontroloru zučastněných
Jmomoravskébo kraje

/

o', .. , ..••• ':":.• ~:~., .~ .•. , •...•.•• ~ .0.0 ,., •.•
~••.~1I ;;o;,:i

pvd~:i:'f(o.J'i(:~t::.yn~d\Jt'!l(I~ C\!n.;hl

na konečném

d[l~im přezkoumán! - za.Kraiský ufad

gJ#[8Jo

.....

Ing, Jitka J..~1'AA-OV<Í
lO:H.I·ť):Ql pť"YttClI)

~.><{~.:.t:,

~

Obec~iov

rw;':s "'\ll·u"I•.,,·:}r'i\("~"cholitc:tim pl'':'1i..,:on.i:t;

~;!.C·ním p?eJ':tt>Uutc"i

Pou

ě

en

RašbV 50
679 Z)"Lomnice
100: 00532151

í

Tato Zpráva o výsledku přczkoarnéni hospodařen! je ~mlČfJSllěi návrhem zpráVý o výsledku
přezkoumání hospcdsřeni. fI je možno ke ;'jištčni \ ni uvedené podat písemné stanovisko
VI: ihůtě do 15 ti;;;) ode dne předáni uavrbu zprávy
kontrolorovi pověřenému
řízením
přezkoumání. Konečným :l'IlCi'ťm zprávy se tento návrh slává okamžikem marného \.lpl)'n\j~1
lhůty, stanovené v ~ 6 odst. 1 písmo <I) lál:mm <l plakonmúv;;ní hospodařeni, k podáni
písemného stanoviska kontrolorovi pověřcnéruu iié'.c;mim p!'c1.kGumf.mi.
Zpráva se vynoto vuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stt'jnor.i~ předá vá ?.á~tllpci
konunlovancno subjektu a druhý stejnopis se lllklt\clú do ptí~luSndlo spisu kraj~kého úřadu.
Zpráva o "ýsicd"" pi>:?b"mnl1í h,,"'podll/cnl byla v souladu s ustanovením ~ ff zákona
o pte1koumn"~
bcspodařeut projednána "jeden výtisk převzal předsedkynč svazku obcí
Dobrovolný i"8»~kobcí Lornnicko. Z ,jl;\'(xlu mimořftdn)'ch 0ft3.'~t':l':i a v r~á'iaJ.n':l'stj na
usneseni "lady
194 L2 dne f2. o!'c·",,;; 2020. ktcr}UI v:';'ja České \,!,puhliky vyhlásila
nouzový stav, b~; IlÍVrh ,-právy pl'l~j"dtuin dálkově, p:"('t;tredm~t"im :defonicJ.. •• k·>;>l\Jnib,,<
l'eclílllO" so~
zn'~"Y je seznam přczkoumávanýcb
pl scs...•
U1(>S\; ~ldl:r.ýd:, v pt.i1"z~.
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