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Kraj ský riřad .Iihonroľavskélro kĺaj e
odboľ kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí
Zeľotínovo nám. 3

601 82 Bľno

$ľZn': S - JMK 49848/2016 oKP
C. j.:JMK ...../2017

ZPRÁvA
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

dobrovolného Svazku obcí (dále jen svazek obcí)
MIKROREGION LETOVICKO, okres Blansko

Zptáva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypľacována na základě Zápisu z dítčího
přezkoumání hospodaření, které pľobělrlo dne 1. srpna 2016 a na základě výsledku
konečného přezkoumání hospodaření, kteľé se uskutečnilo drre 24. dubna 201,7.

Přezkounrání hospodaření pľoběhlo na zaklaclě ustanovení $ 53 zákon a ě. 12812000 sb.,
o obcích a v soulacĺu se zákonem č. 420lŻ0O4 Sb', o přezkoumávání hospodat'ení ťtzemníclr

samospľávných celků a dclbľovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkounrávání

1rospodar'ení).

Místo provedení přezkoumání: Městský úřad Letovice
Masarykovo nám. 19,679 ó1 Letovice

Přezkoumání lykonal:
Kontroloľ pověřerrý řízením přezkoumání: Jana Burgeľová

Pověření k přezkorrmání hospodaření ve smyslu $ 5 zákona o přezkorunávání hospodaření

vydal JUDľ. Rotnan Heinz' Ph.D. - vedoucí odboru kontrolního a pľávnĺho Kraiského úřađtr

Jihomoľavského kraje.

Vladimíľ Stejskal _ předseda

Jana Hejlová - ričetní

Při přezkoumání byli přítomni:



Předmět přezkoumáBĺi

Předmětęm přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené V $ 2 odst. l a 2zákona o přezkoumávźni hospodďenío posouzené podie hlędisęk uveclenýcir v $ 3 tohotozákona' Př'ezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovýrn způsobern.
Při posuzování jednotlivých pľávrrích úkorrů se vychází zę zněnÍprávnĺch předpisů platných
ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podl'e ustanovení $ 2 odst. 3 zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly pl'edmětem
přezkoumání údaje, na které se vztahuje povínnost mlčenlivosti podle daňového řádu,
Přezkoumání hospodaření bylo zahćĄeno ilrre 1. čeľvence 2016, a to doručením písemného
oznámení svazku obcí rrejpozději 5 dnů přede dnem realizace výkonu přezkoumání.

A. VÝsledek přezkoumání

I. Při přezkoumání hospodaření nebyty zjištěny chyby a nedostatky.

B. Plnění opatření k odstľaněnÍ nedostatků ziištěnÝch

I. při přezkoumání hospodaření za předcházející ľoky

}'ři přezkotmónĺ ho,ĺpodaření za pł'edchcizející rotql nebyly zjišÍěny chyby a nedostatky nebo
tyt o ned o s t at Ęl fuy|y .1 ii nąpľ av eny.

II. při předcházejícĺm dílčím přezkoumání

Pl'i předchdzejícím díIčím přezkoumóní nebyly zjišĺěny chyby a nedosĺaĺlql.

C. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření svazku obcí Mĺkľoregion Letovicko za rok2al6

nebv lv ziĺště Y chvbv a nedost atkv

II. Upozoľnění na přÍpadná r:ľ,ika, kteľĺ{ lze clovodĺt ze zjiśtěných chyb a nedostatkůo
kteľá mohou mít negativnĺ ĺlopad na hospodaření svazku obcí v buĺloucnu:

' Při přezkoumaní hospodaření za ľok 20tő neĘla Ęištěna žádnd závažná rizika, která
by mohla miĺ negativní dopad na hospodařenĺ svazku obcí v budoucnosti'



III. Poměľové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodařenÍ:

a) podíl pohledávek na ľozpoětu svazku obcí ............
b) podíl závazkü na ľozpočtu svazku obcí ....

,.,,0%
I,20 oÁ

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svazku obcí ...'... 0%

IV. ostatnĺ sdělení pľo přezkoumávaný svazek obcí

' Upozorňujeme ną novelu zdkona č, 250/2000 Sb', o rozpočtových pral,idlech územních
rozpočtů, kterú byla provedena zdkonem č. 24/20]7 Sb., kterým se'mění některé zdkony
v souvislosti s přijetĺm práwĺ úpravy rozpočtové odpovědn'os,ti, a to s účinností od 21. ż,
20]7. Došlo rnimojiné k doplnění někotika usĺanovení ýkajících se novich povinností
pro územní cel-lcy, -a to- zejména povinnosti zveřejnění ndvrhu středněđobého výhledu
rozpočtu ą schváleného střednědobého výhledu. Dĺźle došIo k úpravám poiinnostĺ
při zveřejňovdní návrhu rozpočĺu ą návrhu závěrečného účtu 1zv-eřeinłní musĺ. tľvat
až do schváIení těchto dokumentů) spolu s novou poviĺznostĺ zveřejnit nejenom nóvľhy
těchto dokumentťł' ale i jejich následně schvólené verze' Ddĺe došio k doptnłńĺ
povinnosĺi zveřejniÍ schválená pravidla rozpočtového provizoria a schvólenó
rozpočtová opatření' Všechny uvedené nové povinnosti jsou deJinovány jako správní
delikt, za kĺerý se uloží pakuta do ]'000.000,- Kč, přičemž při určení výměľy pokuty
se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a.ieho
nasledkům ą k okolnostem, za nichž byl spáchán.

Letovice, dne24. dubna 2017

Jména a podpisy kontľoloru zúčastněných na konečném dílčím přezkournánĺ - za Kľajský úřad
Jihomoľavského kraje

Jana Buľgeľová

kontr'oloľ pověřcný řízenínr přczkoumání řĺzęním přezkoumárrĺ

Poučení
'lato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprźlvy o výsledku
přezkoumání hospodarYení, a je možno ke zjištění v ní uvedené podat písemné stanovisko
ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu zprźlvy kontľoloľovi pověřenému řízením
přezkoumání. Konečným zněním zprávy se tento návľh stává okamŽikem maľného uplynutí
lhťrty, stanovené v $ 6 ođst. l písm. d) zákona o přezkoumávání hospodaření, k podání
písemného stanoviska kontroloľovi pověřenému řízením přezkoumání.

Zpráva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává zástupci
kontrolovaného subjektu a dľulrý stejnopis se zakládá do příslušnélro spisu kľajského úřadu'

Z,pľáva 6 1'ýsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením $ 11 zákona
o přezkoumávání hospodaření pľojednana a jeden výtisk převzal předseda svazku obcí
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Mikoľegion Letovicko. Nedílnou součástĺ zprźlvy je seznam přezkoumávaných písemnostíuvedených v příloze.

Poslednĺ kontľolní úkon, tj. ukončení kontroly na místěo byl učiněn dne 24. dubna 2017.Zástupci svazku obcí pľohlašujĺ, že poskytli pľavdivé a úplné informace o předmětupřezkoumání a o okolnostech vztalrujícíclr se k noňu.
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Vladimíľ Stejskal

předseda dobľovolnćho svazku obcí

Jana Hejlová

účetnĺ

podpis předsecly svazku obcí

podpis účetní
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Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následuj ící písemnosti :

Návrh ľozpočtu Mikľoregíonu Lętovicko na rok 20l6
Schvá|ený ľozpočet Mikľoregionu Letovicko na rok 2016
Evidence rozpočtoqich opatření - rok 20ló
Rozpočtové opatření č. l - 3/2016
Rozpočtové opatření č.4 - 7/20t6
Rozpočtový qýhled Mikoľegionu Lętovicko nar,2015 - 2017
Rozpočtový výhled Mikľoregionu Letovicko nar' 2017 - 20t9
Závěľećný účet Mikroľegionu Letovicko za rok 20l5
Plán inventuľna ľok 20l6 - inventaľizace k 31' 12.2016
lllvęnturní soupisy účtů
lnventaľizačn i zpráva - rok 20 1 6
Pok]adní kniha r' 20l6
Pokladní doklady za l - 612016
Učetní dok|ady týkající se přez*oumávaných pĺsenrnostĺ
Učetní doklady za červen - prosinec 20l6 (MONETA Maney Bank)
l.Jčetní doklady za měsíc leden - čeľven (VONETA Money na* a.í'1
Učetnĺ cloklady za měsíc ledęn - čeľven (ČNsl
Protokol o schvalovánĺ účetní závěrky DSo Mikľoľegionu Letovicko
Úetov1i rozvľh na ľok 20l ó
Stanovy Mikroľegionu I,etovicko (příloha zakladłelské smlouvy o vytvořenĺ svazku obcĺ Mikľoľegionu
l'etovicko), účinné odę dne l. 1.2002' vč. Dođatku č. l Stanov ivĺikľóľegionrr Lętovicko ze dtle 9. 12.
2013
Žáĺĺost o poskytnutĺ finančnĺho příspěvku z rozpočtu Mikľoľegionu Letovicko ze dne l8. 5' Ż016
fiezdecké hry)
Smlĺluva o poskytnutí dotace z ľozpočtu Mikroľegionu Letovicko zę dne 25. 5.2016 (ťlhrada výctajů
spojcných s ľealizací iczdeckých heľ)
Zádost o poskytntlti finančního přĺspěvku z ľozpočtu Mikľoregionu Letovicko z'ę clne 7 .9. 20 l6 (obec
Lazinov _ ''Dľačí Lodě'')
Žaaost o poskynutí Íinančního příspěvku z ľozpočtu Mikľoľegionu Letovice ze c|ne ŻO. 6.2o16
('' DoŽínková slavnost'')
Smlouva o poskytnutí clotace z rozpočtu Mikľoregionu Letovicko ze dne 22. g.20l6 (''Dožínková
slavnost")
Finanční vyúčtovánĺ dotace ''Pľevęncę vzniku BRKO v Mikroregionu Letovioko'' zę dne 7' března 20ló
Závěľečná hodnotícĺ zpráva a vyúčtovánĺ dotace ''Pľevence vzniřu BRKo v Mikľoľegionu Letovicko
Smlotlva o poskytnutí dotace z ľozpočtu Jihornoľavského kľaje s.č. 036790/l 6lożP rž dn" z0. g.20l6
(neinvestiční clotace na ľealizaci akce : "Propagačnĺ materiályMikroregionu Letovicko'')
Finanční vypořádání dotace ze dne7.12.20l6 ''Propagační materíályĺłikľoľegionu l,ęiovicko,'
Z'áuěľečná zpľ'áva ze dne 7 . 12' zarc ''Pľopagační materiály Mikľoregíonu Letovicko''
Příkaznĺ smlouva č;.: }PZP 04l20I5 ze dne 10. 7'2015 (činnosti dotaenĺho managenęntu v ľámcioPŽP
související s projektem ''Prevence vzniku BRKO v Mikroľegionu Letovicko,')
Smlouva o výpůjčce a následnéln darováni ze dne 25.5,20ĺ6 (Pľopagačnĺ roil lup Mikľoregionu
Letovicko)
Smlouva o vypůjčce ze dne 30. 5'2016 (Štěpkovae' typ LS 150, model LS l50-38 CB - obec Vranová
''vypůjčitel'')
Smlouva o výpůjčce ze dnę9.6'2016 (Štěpkovač, typ LS l50, model LS l50-38 CB - obec Roubanirra
''vypťljčitel'')
Zápis z jednání ľevizní kornise Mikroľegionu Letovicko ze dne l8. srpna 201ó
Zápisz jednánírevizĺí komise Mikľoregionu Letovicko zę clne l4. pľosince 2016
Zápis z jednání Valné hĺomady Mikľoregionu Letovicko konané ane l s. zätí 2016
Zápis z jednźłní Valné hľonrady Mikľoľegionu Lętovicko konané dne 10. 12.2015
Zápis z jednání Valné hromady Mikroľegionu Letovicko konané dne 1 9. 5 . 2016
Zápis z jednání Valné hromady Mikroľegionu Letovicko konané dne l5. záIi2016
Zćlpis z jednźlní Valné hromady Míkĺoľegionu Letovicko konané dne l9' prosince 20l6

-5-


