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ZPRAvA
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014

obce ROUBANINA, okres Blansko

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla r,ypracovánana zžkladě Zápisu z dílčího

přezkoumání hospodaření, které proběhlo dne 27. Iistopadu 2014 a na základě výsledku

konečného přezkoumání hospodaření, které se uskutečnilo dne 27. dubna 2015.

Přezkoumání hospodaření proběhIo na zékladě ustanovení § 42 zákona č. 12812000 Sb., o

obcích a v souladu se zákonem č. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaŤení územnich

samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zžkon o přezkoumáváni

hospodaření).

Místo provedení přezkoumání: Obecní uřad Roubanina
Roubanina 4,679 6i Letovice

Přezkoumání vykonal:

Kontrolor pověřený íizením přezkoumání: Petra Kupková

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

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

Jihomoravského kraje.

petr Dvořáček - starosta

Lenka Kobylková - účetní

Při přezkoumání byli přítomni:



předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2
zákona o přezkoumávání hospodaření, posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto
zžkona, Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno ýběror,"ým způsobem.

Při posuzování jednotliých právních úkonů se lychází ze znéní právních předpisů platných
ke dni uskutečnění tohoto úkonu,

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

Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 23. záŤí 2014, a to doručením písemného
oznámení územnímu celku nejpozději 5 dnů přede dnem realizace výkonu přezkoumání.

A. VÝsledek přezkoumání

L Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené
v ustanovení § 10 odst.3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření.

Přehledzjištěnýchchybanedostatkůvčleněnídleustanovení§2odst.la2zákona
o přezkoumávání hospodaření :

§ 2 odst. ] písm. a\ plnění pří_imů a výdqiů rozpočtu včetně peněžních operacÍ, tvka_iících se

r o zp o čt ový ch pr o stř e dků
- Zasíupitelstvo obce Roubanina na svém 34. zasedání dne 25. 6. 2014 projednalo

a schválilo Závěrečný účet Obce Roubanina zarok 2013 (Usn. č. 2). Návrh závěrečného
účtu byl zveřejněn nafyzické i elektronické uřední desce v termínu od 30. 5.2014 do

30, 7. 2014. Návrh závéreěného účtu zveřejněný způsobem umožňujícím dálkový
přístup neobsahoval údaje o plnění příjmů a ýdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších
jednotek druhového třídění rozpočtové skladby (výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
FIN 2 - í2 M za tok 2013), tj. nebyl zveřejněn v úplném znění. Obec nepostupovala
v souladu s § 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, kdy územní samosprávný celek zveřejní návrh svého
závěrečného účtu včetně zprálry o výsledku přezkoumání hospodaření po dobu
nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání na zasedání zastupitelstva
územního samosprávného celku na své úřední desce a způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Na úřední desce může být návrh závěrečného úČtu zveřejněn v
užším rozsahu, ktery obsahuje alespoň údaje o plnění příjmů a výdajŮ rozpoČtu v
třídění podle nejlyšších jednotek druhového třídění rozpoČtové skladby a závér
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Způsobem umožňujícím dálkolry
přístup se zveřejňuje úplné zněni návrhu závěrečného účtu včetně ce|é zprálry
o výsledku přezkoumání hospodaření. Připomínky k návrhu závěreČného úČtu
mohou občané příslušného územního §amosprávného celku uplatnit písemně ve
lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávánína zasedání
zastupitelstva.

- Zastupitelstvo obce Roubaninana svém ustavujícím zasedári, konaném dne 5. II.2074,
schválilo svým usnesením nově odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce, a to

konkrétně usnesením č. 5a) odměnu neuvolněnému členovi zastupitelstva obce

r,ykonávajícího funkci neuvolněného starosty ve výši 4.000,- Kč/měsíc, usnesením



č. 5b) odměnu neuvolněnému členovi zastupitelstva obce vykonávajícího funkci
neuvolněného místostarosty ve výši 3.700,- Kč/měsíc a usnesením č. 5c) odměny
neuvolněným členům zastupitelswa obce vykonávajícím funkci předsedy finančního
výboru zastupitelstva, předsedy kontrolního výboru zastupitelstva a předsedy kultumí
komise ve výši 200,- Kč/měsíc (viz. usnesení k bodu č. 5), Zastupitelstvo v souvislosti
s tímto usnesením konkrétně nestanovilo den, od kterého bude nově schválená měsíční
odměna vyplácena. Kontrolou mzdových listů neuvolněných zastupitelŮ za období
III20I4 bylo zjištěno, že výše uvedené nově schválené odměny neuvolněným členŮm
zastupitelstva obce byly vyplaceny zpětně, a to již ode dne 1. II.2014, čímž bylo
u funkce neuvolněného starosty vyplaceno o 106,- Kč více, u funkce neuvolněného
místostarosty bylo vyplaceno o 133,- Kč více a u funkcí předsedy finančního
a kontrolního výboru zastupitelstva a předsedy kulturní komise bylo vyplaceno
o 26,- Kč více. Obec tímto nepostupovala v souladu s § 77 odst. 2 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, kdy se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce
poskytuje ode dne, který stanoví zastupitelstvo obce, nejdříve však ode dne usnesení
zastupitelstva obce nebo později.

il. Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny následující chyby a nedostatky, které
nemají závažnost nedostatků uvedených v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona
o přezkoum áv ání hospodaření.

Přehledzjištěnýchchybanedostatkůvčleněnídleustanovení§2odst.Ia2zákona
o přezkoumávání hospodaření:

€ 2 odst. 2 oísm. H účetnicní vedené územním celkem
_ Porovnáním seznamu inventurních soupisů dle předložené Inventarizašní zprávy za rok

2014 ze dne 28. I. 2015 se skutečně provedenými inventurními soupisy majetku
a závazk,b, sestavenými ke dni 3I. 12. 2014, bylo zjištěno, že Inventarizaění zpráva
neobsahuje seznam všech inventovaných účtů, jak stanoví § 2 písm. e) VyhláŠky
č. 270t2010 o inventarizaci majetku a závazk'ů, a to např, účtu 078 - Oprávky
k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (stav dle výkaz1,1, Rozvaha a dle
skutečnosti vykazuje částku - 52.278,80 Kč), dále účtu 079 - Oprávky k ostatnímu
dlouhodobému nehmotnému majetku (stav dle výkazu Rozvaha a dle skutečnosti
vykazuje částku - 94.050,- Kč), dále účtu 081 - Oprávky ke stavbám (stav dle výkazu
Rozvaha a dle skutečnosti vykazuje částku - 3.093.087,- Kč). InventarizaČní zprávou
se rozumí shrnutí všech podstatných skutečností o všech provedených inventurách,
včetně seznamu všech inventurních soupisů, dodatečných inventurních soupisŮ,
inventurních zápisů a inventurních závěrů a informace o všech inventarizaČních
rozdílech a zúčtovatelných rozdílech.

B. plnění opatření k odstranění nedostatků ziištěnÝch

I. při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející roky

Při přezkoumání hospodaření za předchózející roky byly zjišíěny následující chyby
a nedostatlgl:
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- Závěrečný účet obce Roubanina za rok 2012 byl schválen na zasedání zastupitelstva
obce dne 12. 6. 2013, kdy byla přijata nópravná opatření k zjištěným nedostatkům.
PÍsemná informace o přijatych opatřeních k nápravě zjištěných chyb a nedostatků
uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření byla podána
přezkoumávajícímu orgánu až 21, 7. 2013. Nebyla dodržena zákonná lhůta stanovená
v § 13 odsí. ] písm. b) zákona č. 120/20U Sb., o přezkoumávání hospodaření uzemních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kdy tuto písemnou informaci zasílá
územní celek přezkoumávajícímu orgánu nejpozději do 15 dnů po projednání této
zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech tizemního celku, K zjištěnému
nedostatku bylo přijato opatření, spočívající v důsledném doďržování ztikonem
stanovené lhŮty při zasílání núpruvných opatření k zjištěným chybám a nedostatkům.
Při dílčím přezkoumání za rok 2014 byla přezkoumáním Závěrečného účtu obce
Roubanina za rok 2013 ověřena realizace nápravného opatření, kdy písemnd
informace o přijatých opatřeních k nápravě zjišíěných chyb a nedostatků uvedených
ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření zu rok 2013 byla poddna v zákonné
lhůtě. Napraveno.

- Úč"tním dokladem číslo 50265 ze dne 8. 11. 2013 byla uhrazena záloha ve:,yši l0.
0000,- Kč za zpracování návrhu Územního plánu Roubanina, O poslqltnuté záloze
nebylo účtováno na účet 05l - poslrytnuté zálohy ncl dlouhodobý nehmotný majetek.
Obec nepostupovala v souladu s bodem 5.5. ]. Českého účetního standardu pro některé
vybrané účetní jednotlql č. 710 , kdy účetní jednotka učtuje o poslq,tnutí zálohy na
pořízení dlouhodobého nehmotného majetku k tomuto okamžiku na stranu U,,Í nÁrt
účtu 05 ] - Poslqltnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek se souvztažným zápisem
na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové třídy 2 K nedostatku bylo
zastupitelstvem obce Roubanina na svém zusecldní dne 25. 6. 2014 přijato núpravné
opatření k odstranění zjištěných chyb, které spočívá v přeúčtovúní zálohy na
zpracování Územního plónu obce Roubanina z účtu 041 - Nedokončený dlouhodobý
nehmotný majetek na účet 05l - Poskytnuté zálohy na ďlouhodobý nehmotný majetek.
Plnění přijatého opatření bylo provedeno a oďkontrolovdno d.č. 40005 ze dne 2. 6.

20l4. NaDraveno.

II. při předcházejícím dílčím přezkoumání

Při předcházejícím dílčím přezkoumání hospodaření byly zjištěny následující chyby
a nedostatlql:

- Zastupitelsívo obce Roubanina na svém 34, zasedání dne 25, 6, 2014 projednalo a
schválilo Závěrečný účet Obce Roubanina zarok 20}3 (Usn. č, 2). Návrh závěrečného
účtu byl zveřejněn nafyzické i elektronické úřední desce v íermínu od 30. 5. 2011 do 30.
7. 2014. Návrh závěrečného účtu neřejněný způsobem umožňujícím dálkový přístup
neobsahoval tidaje o plnění příjmů a tydajů rozpočtu v třídění podle neivyšších
jednotek druhového třídění rozpočtové skladby (úko, pro hodnocení plnění rozpočtu
FIN 2 - 12 M za rok 2013), tj. nebyl zveřejněnv úplném znění, Obec nepostupovalav
souladu s § 1Z odst, 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtŮ, kdy Územní samosprávný celek zveřejní návrh svého závěrečného účtu včetně
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření po dobu nejméně ]5 dnů přede dnemjeho
projednávání na zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku na své uřední
desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na úřední desce může být návrh
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závěrečného účtu zveřejněn v užším rozsahu, herý obsahuje alespoň tidaje o plnění
příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších .jednotek druhového třídění
rozpočtové skladby a závěr zprávy o l,ysledku přezkoumání hospodařenÍ. ZpŮsobem

umožňujícím dálkový přístup se zveřejňuje úplné znění návrhu závěrečného ÚČtu vČetně

celé zprávy o výsleclku přezkoumání hospodaření. Připomínlql k návrhu závěrečného

účtu mohou občané přislušného územního samosprávného celku uplatnit písemně ve

lhůtě stanovené při jeho neřejnění, neba ústně při jeho projednávání na zasedání

zastupitelstva. K nedostatku bylo přijato opatření k jeho odstranění tak, aby se jiŽ
v budoucnu nevyskytoval. Kontrola plnění tohoto opatření bude předmětem

přezkoumání hospodaření obce Roubanina za rok 2015.

C. Závér

Při přezkoumání hospodaření obce Roubanina za rok20t4

bvly ziištěnv chyby a nedostatky
uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodařenÍ. a to

Nedostatky, spočívající ve vzniku správního deliktu podle zákona upravujícího
rozpočtová pravidla územních rozpočtů

- Územní samosprávný celek nezveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup ÚPlnó

znění návrhu závěrečného účtu včetně celé zprávy o ýsledku přezkoumání.

Nedostatky, spočívající v porušení povinností územního celku stanovených zvláŠtními
právními předpisy

- Zastupiíelstvo obce nestanovilo den, od kterého se neuvolněnému členovi zastupitelstva

poslqltuje odměna.

bvlv ziištěnv chybv a nedostatky"
které nemají Závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 píSm. c)

zákona o přezkoumávání hospodaření. a to:

- Inventarizační zpráva neobsahovala stanovené náležitosti.

II. IJpozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatkŮ,

která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

- Krajslql liřad Jihomoravského kraje, jako orgón věcně a místně příslušný dle ustanovení

§ 22b odst. 4 zókona č. 250/2000 Sb,, o rozpočtoých pravidlech Územních rozpoČtŮ

(dále jen zákon č. 250/2000 Sb.), zahájí správní řízení ve věci projednání správního

deliktu dle ust. § 22a odst, 2 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., ke kterému doŠlo tím,

že obec Roubanina v rozporu s ustanovením § ]7 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.

nezveřejnila návrh závěrečného účtu v zákonem síanoveném rozsahu. Za uvedený

správní delikt se uloží pokuta do ] mil. Kč, přičemž při určení ýměrY PokutY
se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho

následkům a k okllnostem, za nichž byl spáchán.
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[II. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ........ 3,37 oÁ

b) podíl závazkina rozpočtu územního celku ........ I6,a5 oÁ

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ....... .... 0 %

[V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

- Kontrolní skupina upozorňuje na plnění ustanovení § ]17 odst. ] zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, kdy zasíupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány
výbory, přičemž svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zasíupitelstvu obce.
Zastupitelstvo obce Roubanina zřídilo podle § 117 odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb.,

o obcích, jako své iniciativní a kontrolní orgány finanční a kontrolní výbor. Kontrolní
skupina upozorňuje na skutečnost, že tyto zřízené výbory nepředkládají svá stanoviska
a návrhy zastupitelstvu obce. Např. Zápis ze schůze finančního výboru obce Roubanina
z dne 2. l. 20]4, ze dne 3. 1, 2014, ze dne 30. 6. 2014 a ze dne ]. ]0. 2014, a dále Zápis
ze zasedání kontrolníhoýboru obce Roubanina z dne ]9. 3. 20]1, ze dne 25. 6. 20]4,
ze dne 17. 9. 2014 a ze dne 17. 12. 2014 nebyl zastupitelstvu obce do 3]. 12. 2014
předložen a projednán.

Upozorňujeme na novelu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů provedenou zákonem č. 24/2015 SĎ, ,S účinností od 20. 2. 2015 jsou nově
stanovena pravidla pro poslqltování dotací a nóvratných finančních výpomocí (dóle jen
NFV) a dochází k podstatnému rozšíření povinností ýkajících se poslqltování dotací a
NFV, Novela zákona přináší (vedle definic pojmů dotace, návratná finanční výpomoc,
progrom apod ) zejména následující: dotaci či NFV lze poslqltnout jen na základě
žádosti či zákona; stanovení nóležitostí žádosti o dotaci; stanovení povinnosti, pokud
není žádosti lyhověno, žadateli bez zbytečného odkladu sdělit, že jeho žádosti nebylo
vyhověno a důvod nevyhovění; náležitosti písemné veřejnoprávní smlouvy o poslqltnutí
dotace či NFV; zveřejňování dotačních programů na elektronické tiřední desce
(nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádosti a nejméně po dobu 90 dnů
ode dne zveřejnění programu), včetně stanovení lhůt a minimálního obsahu programu.
S odloženou tičinností od ], 7. 20I5 pak další povinnost tykající se zveřejňování smluv
včetně dodatků na elekíronické úřední desce o posltytnutí dotace či NFV (do 30 dnů ode
dne uzavření, zveřejňují se smlouvy nad 50 tis, Kč, zveřejňují se nejméně 3 rolql ode dne
neřejnění). Porušením nově síanových povinností, ýkajících se meřejňování programu
a zveřejňování veřejnoprávních smluv o poslqltnutí dotace nebo NFV, se územní celek
dopustí správního deliktu, za který mu bude uložena pokuta do výše l mil, Kč.

Roubanina, dne27. dubna 2015

Jména a podpisy kontroloru zúčastněných na konečném dílčím přezkoumáni - zaKrajský úřad
Jihomoravského kraje
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Petra Kupková &-|
7 

čřeného řízením přezkoumánikontrolor pověřený řízením přezkoumáni podpis kontrolora

Poučení

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření, a je možno ke zjištění v ní uvedené podat písemné stanovisko
ve lhůtě do 15 dnů ode dne předaní návrhu zprávy kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumání. Konečným zněním zprávy se tento návrh stává okamžikem marrrého uplynutí
lhůty, stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zžů<ona o přezkoumávaní hospodaření, k podání
písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému iízením přezkoumání.

Zpráva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává zástupci
kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis sezakládá do příslušného spisu krajského úřadu.

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání
hospodaření povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této
zprávě o ýsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci
krajskému úřadu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprálry spolu se

závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona o přezkoumávání
hospodaření povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona
uvést lhůtu, ve které podá krajskému úřadu písemnou zprávu o plnění přijatých
opatření a v tóto lhůtě krajskému úřadu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle
ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona o přezkoumávání hospodaření a za to se
u|oží územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 uvedeného zákona pokuta do výŠe
50.000 Kč.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § II zákona
o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převzal starosta obce Roubanina.
Nedílnou součástí zprávy je seznam přezkoumávaných písemností uvedených v příloze.

Poslední kontrolní úkon, tj. ukončení kontroly na místě, byl učiněn ďne 27. dubna 2015.
Zástupcí územního celku prohlašují, že poskyli pravdivé a úplné informace o předmětu
přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.

petr Dvořáček

starosta obce

Lenka Kobylková

podpis sťarosty obce
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příloha ke zprávě o vÝsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následuj ící písemnosti :

- Návrh rozpočtu na rok 2014
- Rozpočtové provizorium na rok 20l4
- Evidence rozpočtolých opatření zarok20l4
- Rozpočtová opatření za období leden - záŤí2014, č, 1 - 512014
- Rozpočtoý výhled na období 2014 - 2018
- Schválený rozpočet na rok 20l4
- Závěrečný účet obce Roubanina zarok2013
- Inventarizační zpráva ze dne 28. 1. 2015
- Plán inventur narok2014 ze dne 10. 12.2014
- Mzdové lisťy neuvolněných zastupitelů (starosta a místostarosta) za období leden - záři 2014
- Mzdové listy neuvolněných zastupitelů (starosta, místostarosta, předseda finančního a kontrolního v,ýboru

a předseda kulturní komise) za období říjen - listopad2014
- Pokladní doklady za období 912014, č. dokladů 160 - I74 (vč. pokladního deníku)
- Učetní doklady vďahljící se k přezkoumaným písemnostem
_ Učto\^ý rozvrh pro rok 20l4
- Dohodaoprovedenípráceč. 12zedne]r0.9,2014(aktualizaceaúpravyinternetoqichstránek)
- Smlouva o poskytnutí doíace z rozpočtu Jihomoravského kraje č.024958114/ORR ze dne 8. 8. 2014

(investiční a neinvestiční dotace narealizaci akce "Oprava hasičské zbrojnice")
- Vyúčtování účelové dotace na konání voleb do Ewopského parlamentu konaných ve dnech 23. a24.

května
- Závěrečnázpráva o vyúčtování čerpání dotace zrozpočtll Jihomoravského kraje ze dne26. l, 20l5,

vč. Vyúčtování finanční dotace ze dne26, I.2015 (ke Smlouvě o poskytnuti dotace zrozpočtu
Jihomoravského kraje č. 0249581I /ORR ze dne 8. 8. 2014 - investiční a neinvestiční dotace narealizaci
akce "Oprava hasičské zbrojnice")

- Protokol o předáni apŤevzetí díIa ze dne 21. l 1.20l4 (ke Smlouvě o provedení stavebnich prací na akci
"Oprava hasičské zbrojnice" ze dne 3, '7.2014, Zhotovitel : Inkova, spol, s r.o., Velké Opatovice)

- Smlouva o provedení stavebnich prací na akci "Oprava hasičské zbrojnice" ze dne 3. 7 .2014 (Zhotovitel :

Inkova, spol. s r,o., Velké Opatovice)
- Opatření k nápravě chyb a nedostatků zpřezkoumání hospodaření obce Roubanina zarok2013 ze dne

25.6.2014
- Zápis z l . zasedání obecního zastupitelstva v Roubanině konaného dne 5. l l .2014 (ustavující zasedáni)
- Zápisz2. zasedání obecního zastupitelstva v Roubanině konaného dne 10. 12.2014
- Zápis z 30. zasedání obecního zastupitelstva v Roubanině konaného dne 1 l . 12.2013
- Zápisz3|. zasedání obecního zastupitelstva v Roubanině konaného dne 5.2.2014
- Zápls z 32. zasedání obecního zastupitelstva v Roubanině konaného dne 23. 3 . 2014
^ Zápis z 33 . zasedání obecního zastupitelstva v Roubanině konaného dne 23 . 4 . 2014
- Zápisz34. zasedání obecního zastupitelstva v Roubanině konaného dne 25. 6.2014
- Zápis z 35. zasedání obecního zastupitelstva v Roubanině konaného dne 3. 9. 20 l 4
- Zápis ze schůze finančního výboru obce Roubaninazdne2.1.2014
- Zápis ze schůze finančního r.liboru obce Roubaninaz dne 3. 4.20l4, ze dne 30. 6.2014 aze dne

1.10.2014
- ZápiszeschůzekontrolníhoýboruobceRoubaninazdne 19,3,2014.zedne25.6.2014,zedne

l7 . 9. 2014 a ze ďne 17 . 12. 2014
, Zápis ze zasedání kontrolního výboru obce Roubanina z dne 19. 3.2014, ze dne 25. 6. 2014 a ze dne

17.9.2014
- Komentář k výsledkům finančních kontrol a účinnosti kontrolního systému za rok 2014, ze dne

11 .2.2015
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