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ZPRAvA
o vý§ledku přezkoumáni hospodáření za rok 2018

obce RoUBANtNA_ okres Blansko

Misto DroÝ.dcĎl nrďkoumáni:
Roubanin.,l. 6?9 6l Lelovice

Zprila o výsledku piezkomini hospodáteni byla q,placolána na 7ákladě Z:ipisu z dilěiho

rtřťZkounáni hospod!řcní kleré probĎhlo dne 25, zriii 2013 a na základě ťslgdku
kotrgč!óbo přqkouú:ríi hospod.ření, které se uskutcčni]o dne 10, dubna 20t9,

Piezkounráni loslodalcni probě o m základě Éúoveni §42ákonaů !282000sb,,o

obťich a ! souladu sc zákonem č, 420/2004 sb,. o piezkounúváni hospodďcni ú7f,jnnioh

§@ospiávných celkú a dobrovolný.h svúků obci (dále jen 7ákon o piezlomáváni

Konrolor pověiený iizenin piezkounáni:

Pověiéni k pře7kounáni hospodaieni V. sňlnu
lydal. ]UDr, Dagnrú Dorol\k' - povčřcna

Krajslého úiadu Jihofi oralského tťJje.

§ j Z&ona o pilzkoumávini hósFodařeni

\.denin odbor! kónú.lniho a prórnilro

lři přqkoumáni byli ntilonni:



Pfudnět Dř9koumád:
Picdnělen plezkoumáni nospodlieni jsod ó6laýi hospodaieni uvedené ! § 2 odí. l a 2
7áko.a o piez|oumáváni hospodařeni. pósouzené podlc hlcdisek uvedených v § 3 tohoio
ákóna. Přeznománi hospodaieni bylo lykonáno vy'běrcvýnr zpúsoben.

Pii poslzováni ]ednotliÝ_lcb právnich L'Ňonú se vrcházi z9 znúii pnivnich piedpisú pl.nrých
kc dni uskutečněni loholo úkonú,

|odle Elanoveni § 2 odý, ] zákooa o piezkounávánj hospodaieni nebyl), piedDěteD
piezkoumáni úd!je. na kiťó sc váanuje povnmost nlčenliloíi podle daňo!ého iádu.

Pte*oumáni hospodaieni bylo zahájeno dne ]2, č.ncncc 2018. a 1o doruaenin piseftného
o,náúcni úzennin celku ncipozdě]i5 dnúDtede dn.m rcalizce výkonu pieltománi.

A.-Yjdq&!-!is.Ls!q-!!!

l, chyb],! nedoýltk! zjištěňéDii předcházejicim dilčin přezkoun,tíí bylt nipraleny.
Při koncčnóm dilčim pt.2kounnňi nebrl} chJby a ngdostltky 7jišlčny. ztěchto
důlodu lz9 n! hosrlod!ře.í úzonniho celku n,nlž€l tak,jako byl.ěn .ebyly.hyb,

B. ?lněni oDilteni k odstráíěni ncdostatkú ziišrěnÝch

L pti přckounáni hospod!řeni úzenňito celku za přcdcházcjici řoky

PřiPi..kaůúhihaspadaře í za Pře.lcháZljic!ňb ňeh!]' 7išlěh} ť r\br, 4 ,edaslalr!\ neba

ryfu hadoýalb| bb ii: hlaruý.ry

ll, nii Fí..lcbázejicin dilčim přPkouminí

|ři ]1i!.l.h.i.lií!ú dilčhn pře.kaunáni ho:PoLlaření b!]!.jilléh} ha!l..!lii.i chrnr

- Z Př!dl.,ž!nýh ýiPldlki.h lhtin rak 2a]8 nlFohúnlch íllnli zdýfu?ilelýú obcc
Ralbanina hrlo.jjnůfu ž..dhěhl ýaraýoýiabce Ralbani,a 

"ablla 
za oh|l)bí le.leí

- srpe rctu 2018 ),)?kiunu | .úkúheh pře.lePýhé \ýši, D]e sbú,rlq áb"ů a 99/2a 11
.e dnc 8. břejnu 2a]r. kle|ýnt s! hěhi zlikoh č. ])8j2oaa sb., a Dbcich s liči|"oslí
.l1. ], )013 paslqluk obec eulahliné u čllnjýi zuýuPjle!ýfu ób.. kld,ý l}kohá\ti
:inkti sla/úý!, o,1hifu ! |o.hť:í al] 0.J úlabku.ló a 6 narab*L 1'ýi! odhčh!, klLJli D,\

núltž.la fu|Olhčhlhú člcha|i:l^1upil.kl|a obce lnelj ýlko,álú Junkci ýaloý," Ob!(
Raubdnina nalolněňlD čleňó,i .dýúpnekúa abce. kíllj llko úlul,íintťi sl!ruý}.
ý|plú&kt I ko funoluúirl ób.lab! )nk )l]8 hltlióli odhléhu lch]ál.hau nd zdsedání
zo.|he 5 1l 

'a!1 
fuýrcseni č. 5a) o 6950. Kč nižši. hež h l hále:ela, ťokud

.dýúPi1.l!|D .bcc Rouhdnina neu|úl ěúénu čllndi zarlú?jle|,|fu abu, kkJj
|),kanúýú .|1úk i ýař.ý, bb.!. ftihinálni :ákonnau ''l]]šj nesllnoýib. "ála'í uu
s úinlnoýí OL| 1 !. lali] óLlfuěha ťe ýiši a3 hásobkl ujše a.tně|), kletú D!\,dk'elu

I



hól"ěftknl členoý aýu?iía]\^u obu, kk|ý ý!kó"á\,á ,rtlnkti \1aft^l, Dašlo
k Parušeňi nýOnoýdí ! 12 ollý ] ikand č. ]2&'2aaa sb., a abcíth, p|oló:.
lwatnénin člekaú .asnlpjlal,ýv ohú kía,ý ý),kan@!] /nnki ýO|óý! hllll nlě \ičhi

atlhěm v,pláLenu | fi?óhl Ý :akonaln Býo přiaío ,palř.lí k 
"dpmýě 

a o.lněnn
u l.deh -sryu,lotu2l)l8 blld slnlosloýi doplocenú účelhíh dokladeq č.5012 dn.
t0.I0-20]3, Při kon.ěnéú přeďor,ldhí hospodaření 0bčé za rck 2018,r\lo oýěřa"o,
že něsířní odfužha 

"euýol,,ěíého 
zon(pilel. obce qtobliýajíďho ínnkci !íúlost!

ohu býa za oh.lobi zóřI - plosiJÝc rol1u 2a l8 lýPln.e"a ýc spaiýh! ý!ši. NaDraýio-

c. z^ýěí

l. Pli pře7-koumátri hospód!řéni obcc Roublnin,2a rok2018

Ir. Upozořněni ú přípdni řirk , kr.rá lze dovodit z€ zjištěných chyb . nedosr,rků,
která mohou mit íeg,rivni do Pad na ho§podďeni územlibocelkur budoucnu:

- ?řj př!:ko } á,i hlšPóllare,i a fuk 2l)]8 hlbr]a :jjštěna:ádnú z^,ažhá li.jka kleú
b],nlóh]a 1il rcldln,ni .lo?ad ha halpodařcni |ize,úliho c.]ku ý hud.lchaýi

d)aódilpóhledávck narozpočluú7.mniho.elku,,,..,, . ..,..,,...,... 11.72

b) podil závýkrl na mzpočtu územniho celku ,,,..,,,,, __ -..,,...,,..,,,.,, 1,00

c)podil astalené hó nai etkn na celko!ém najeiku rjžemiho celku ..,,0

Iv. oléřcni poměru dluhu ú2éňniho c.lku k nrnnčru j.ho Dřijnn z! posl.dni
rozrtoČtolérokyDodlcprál,ihopř.dpisuUprnvujícihorozpoČro\ouodpolčdnod:

L]lulr obce Roubanj.a k]l 12,2018 nepiekoči] 60 % priměru piijmú 7! I]o\ledni,1

Roubannra, dne ]0, dubna 20 !8

III- Poměrové ukaat€t€ ziiŠtčné Dři Di.zkouDáni ho§podnř.ni:

Jnéna a pódpisy konlíolorů zúóašíěných ňa kóncónén dilčlm

%

lr *LUUn]ú a Kraislj úrdd

k,
Loďrchp§eg\Ď7.]ii!hNDúi

-]_



PoUč€ni

Talo zpráva o \r,sledku piezkoumánj nospodaicni ]e souóasě i náuhem zpŤávy o D'sledku
plezkománi hospodaieni. ! je nožno k. z.jišlěni lni uvedcné podat pisemné stuovisko
Vc lhůtě do 15 dnů odc dne piedini ná!íhu 7piáv-w konimlorovi pověienénu iizenim
piezkounáni. Konci]nýn aěninr zpúvy se tenio .álrh slává ókmžikenr nďDého uplynuti
]húly, st ovené l § 6 odý ] pisn, d) ákona o pie^ouná!úi bospodařcni, k podáni
pGcnrného slanoliskalontoloroli pověienénu iizenjn přzkoumáni,

Zprála r vyhololuje ledlou stejnop]so.n, pňčenž * jedcn stcjnopis předá!á áslupli
kontŤoloYanéhó slbjettu a druhý slejnopis se zakládá do přjslušného spisu kajského úiadu.

Zplál€ o !ýsledku pte7.]<ouĎáni hospod.ieni byla ! soulad! s úíánolenin § l] 2á*om
o pieznouni\iini hospodaicnj pmjednána a jcdcn thisk přvzal nisosarosla obce
Roublnnr.. Ncdi]Oou so!čásli ,?rá!' je scznan piezkounilalýcn pisemrcsti uvedených

Posledni kontolni úkon, tj, ukončcni koíúoly na nislě, byl nčiněn dne l0. dubna 2018.
Záíupci úzenniho cclku prohlašuji, že roskFj pnvdilé a úplné ilfonmce o pi.dněfu
ple7-Ioumáni a o okolnoýech \zlanujicich se k němu.
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Přiloh! k. zDřivě o Yísledku Dřežkoubóni nosDod!ř..l za ťok 20l8

Pii piezkouíúi hospodařeni byl} pi€zkounány následujici phemnosli:

. Eidúem2poúovýchopďÉ.irokr0l3

_ schváknýrozpo&tiamk]013
sfcdirdob' výh.d rcao u obe Rou
závěrc.ný úr!. ob.e a íók 20l? (ná!d,.schýárei)t)
(B.i s,bmkovnivýIni 5Zdic]l j ]0l3

, P]ái]ny.niuliaŇl]0]3
l,]0rs Tdler 4, 20l3 (ukli-r Ýú.]í]thpoýmnývi)

- Mzdové L íi ikii ?anupii.|yva obe rck ]0l !
- výpkhi LGliny d]sii 6lupilels0
- Pokhdni dokhdy ňéljcť pfus iiš rckU 2 0l 3

- Ú.dnidoklady l r zkoújnaiýn pkemlo$em
l§tulidoú.czfu4diJJiholoŘWké

(Rekoníruk* Yjcú&loviho eún ll .6p'
. sm ]ou !a o posltyh uij přnpéýku ob. i RN ba mú.kd rDk.iobjekt!býýaléňryvob.iRoúbúiia

Z dne lJ j,20r3 (óbú sláliM poskyovícl)
. snro§! d mjíu b}ltr t dne L,2,]0l3 ( dún r p 4]

ie :0. l0. 10l3 (plv!] zál,iLki,
l]Řd< nad §vi'*óú ntšnl konsfukÉ)

. Sm]ouva o djlo & diť ]j. 2 ]0l3(

snlotrvao djlo č dre20 a 20i3(Ka ž k$inr, s obsihgn úb§lu

silLotrýaodi]očdne:]0, l0 10]31he,oldlichREc. Húd..kdNé,p}oj

Drs'libme. a,s,. České Budě] ovi.e)
sm lo uvi o ziičn i \ěcného bfuň.n. č ] Pvjlrr:001r934i00l /. dnť l] L2 20r§ ( p c,č.
zýeejněDi áměru obe Roubaiin, odp
smémi.e k Zdáváni veř€jný.h 3ká4k jDalé|,o ] oča N
Zipn., 1 o prúběhu l, aid! zďupitlswa óe RNba^úa bMiébo ót :3, .úna r0 L3

Záp]sč, ] o p.ůběhn j, aýdáij7slup
záp]s č, ]' o pďblbu 29,+o,5edei

- zápn č, jlo průběhu jr+óaŤd
záp]sč,32o pnlběhu 3r,+o éŤdánJ
zápnč,3j o pnibéhu jj,,ho aŤdánJ

li


