Krajský ůřad J ihomĺlravského kra.ic
odbor kontrolní a pľávní _ oddélení přczkumu obcí
Zerotínovo nám. 3
ó0l 82 Bmo
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zPRÁvł
o výsledku přezkoumání hospodařenĺ ze

dobľovolného svazku obcí MlKROREGION

rok Ż0t7

LETovIcKo,

okres Blansko
Zpnĺva o r'ýsle<lku přczkoumánĺ hospodařcní byta vypľacor,ána na záktadě
Z[pisu z dilčĺho
přezkoumání hospodařcní. ktcre probčhlo dnc 24. července 20l7.
a na aĺkladě vJ,sledku

konečnéhopřezkoumání hoĺpodaření. kterc s€ uskutcčnilo dne
l4. kvčtna 20l8.
Přezkounlání hospodaření pľoběhlo na záktadě ustanovení 42
zákona č. l28/200o sb..
$
o tlbcích a v souladu sc zákonem č. 420i2004 Sb., o přezkoumávánĺ
hospodařcní územních
samosprávných celků a dobrovolnÝch svazků obcí (dáte jcn
zákon o přezkoumáváni

hospdaření).

Mĺsto provedení přezkoumánĺ: Měsrský úřad Letovice
Masarykovo nám. 19. 6?9

6l

l-r"-tovice

Přczkoumání rykonal:
Kontrolor por'ěřený řízením přezkoumání: Petľa Kupková

Povčřeník přczkoumĺilrĺlrospodaření vc slttystu 5 zákolla o pŕez'koumńvánĺ
$
hospďařenĺ
vydď Junr. Roman Heinz. Ph.D. vedoucí odboru kontrolnĺho a právnĺho
Krajského úřadu
J

ihonroravského krajc,

Při přezkoumńní byli přítomni:

MĺdimírSĘskrl - přeĺlseda

Jana ľĺcjlová _ účetní

Předmět ořezkoumánĺ:
Předmětem přezkoumánĺ

hospodařenĺjsou oblasti hospodaření uvedené v 2 odst.
l a 2 zákona
$
o přezkoumávání hospodařeni, posorizenć podtc htedisck
uvedcnjch v $ 3 tohoto z-ákona.
řezko um

P

án

í hospodaňcn í byt o vykonáno výŁěror"ý-

;pť';;il:

Při posuzování jcdnottivých pľávních úkonťrse vycházi
ze znění prńvnĺch předpisri platných kc
dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle usmnovenĺ $ 2 odst. 3 ákona o přezkoumávání hospodařęní
nebyl1, přodmětcm
ťrda'je. na kteľése t'zlahuje puninnorr
d"ĺouéhořĺłdu.
'ĺeeniiuorri-j.dl.
Přezkotlmánĺ hospodaření b,vlo zahájcno dne 4' čenence
20l?, ato doručcnímpísemnćho
přezkoumání

oznámení územnĺmu celku nejpozaeji s onů přede dnem

,.nliio.. r'ýkonu přezkoumání.

A. VÝsledek nřezkoumání

l.

Při přezkournání hospodrřenĺ nebyty zjištěny chyby a ncdoatĺtky

l.

při přezkoumání hospodeřcní územnĺho cetku za přeĺlchĺĹzejĺcí
roky

ľl'i přez.kounriní hos1xldařenÍ za přeclchlźzejícíroĘ
Ęlo neĺlostatĘ. Ę.l1. jÍźnapľavenj.

ll.

nebyľy zji.štěry, cltł,by a neĺful.ĺtalĘvnebo

při přcdchĺĹzejícím dĺlčímpřezkoumání

ľŕipředcházeiícin ĺlílčím
plezkounlánĺ neh-lly zjiśtěny chyhy a nedostatĘ.

C. ZáľEr

l' Při

přezkoumńní hmpodrřenĺ dobľovolnéhosvazku
obcĺ Mikroręion LeÍovlcko

ze ľok 20t7

np

ll'

vlv

ti

-

išrěnv chvb

Y A ne

ostĺt v.

Upozornění na případná rizikĺ, která tzł dovodir ze zjištěnýcb
chyb a neĺlosĺatků,
která mohou mít negativnĺ dopaĺt nr hospodeřcní ůzemnĺho
celku v buĺloucnu:

-

Při přezkoumání ho-ł1ndaření za ľok 20I7 neĘ,la z,iiśténa
lĺidná závąžnťt ri:ika, fuerú by
mohla mĺt negalivttí clopud na ho.łpodaření úzárnniho
celklt v bucloucnosti,

-)

-

lll.

Poměrové ukrzatele zjišÍěnépři přczkoumání
bospodaření:

.'........
..........

a) podí| pohledávek na rozpočtu svazku obcí
b) pďíl zÄvazki na rozpočtu svazku obcí
c) podíl zastaveného maje&u na celkovém majetku

svazku

................... o %

ou.ĺ ..........

l,660/o

... 0,0o

o/o

IV' Ověřenĺ poměľu dluhu svrzku obcĺ k průměru jcho přĺJnů
ze postední 4 rozpočtovó
roĘ pod le prívn ih o přcd pisu up rrvuj ícíhb'o"poĺt*ouläiovlon
osr :

Ve sĺnyslu ust' $

l?

zilkona ć,. 23/zol1 sb., o pravidlcch rozpočtovéodpovědnosti
se

---uvedcnć ověřcní u dobrovolných sl.azklt obcí
neprovaäĺ.

Letovice. dne 14. května 20l8

Jména a podpisy kontľolorü alčastněných na konečném
dílčímpřezkoumĺiní - za Krajský úřad
Jihomoravského kraje

tu

Pctĺa Kupkor'á
kontrolor pověľcný řĺzcnĺnl přcrłotrm{ni

podpis konrrolora povtřcnćho

a

řlzcĺlm ýcztĺoumánĺ

Pouěení
Tato zpľáva o výstedku přezkoumání hospodaření je
současně i nár,ľhcm zprávy o výslcdku
hospodaření. a je możno tL
4ĺstł,iu nĺ uuJené podat písemné stanovisko
ve lhůtě do 15 dnů
dne předrfuí náŕrhu zpraly kont olo.ui pol,ěřenému
.ode
řízením
přezkoumánĺ' Konďným
zpnĹvy s€ tento ńĺn.tl stává okamžikim marnJho
1ěnĺm
uplynutí
lhrlty' st'anovené v $
odst. pĺsm. dl
-pĺ.'łouÍntání.hospodaření, k podání
1kona o pĹ'L".'a"ánĺ
pĺsemného stanovi ska _6
kontrolorovi pověřcnému
rĺ'"nĺń
7'präva sc lyhotovuje ve dvou. sĘnopiseclu
?iiľ9"łse jeden stejnopis přcdávĺĹ zástupci
kontrolovaného subjektu a druhý
* áLułĺ
do pfislrlsneho spisu krajského úřadu.
Zprá1a.o výsledku přezkoumání't.jnopi'
hospďďenĺ byla v souladu s ustanovením l l zákona
$
o přezkoumávání hospoýařcní pľojeánána a jeden lytisŕ pľeľzal
předseda svaztcu obcí
Mikľorcgion Letovicko. Nedílnou joučrĺsrĺ
ąrliuy j. s;"ľn přezkoumávaných písemností
uvedených v příloze.

Ęľl*Ťí

l

3

Poslední kontľolní rikon. tj. ukončenĺkontroly
na mĺstě, byl učiněn dne t4. května 2018.
Zástupci územnjho celku pľohlašují.že poskyli pravdĺ
vć a úplnéínformacc o přodmětu
přczkoumání a o okolnostech vztahujících
sc k
nčmu.

]i.,lŕ(l.,', ł1
Vladimĺr SĘskat

?

pbdsedr dobĺolotnćho svr'ku obcl

podpis

Jana Hejlovrĺ

dobmrtlnćho srłrzku obci

,Ł"-ł

ućemĺ

podpir ůôelni

4
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Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány
násloduj ícípísemnoĺi:

_
_
'
_
'
_

'
_
'
_

.

Evidcnce rozpočtoaÝch opatlcnÍ za ľok 20! ?.
sestewná kc dni 30. 6. 20l7
Evidencc rozpočlor^.Ýchoiatřenĺ za
zo iz, s.stlvená ke dni 3 l. |?' 2ol7
-i
Ro4loČtovéopalfuni Miklorcgionu Lao'ickä
za-obdobÍ lďen _ pľosincc 20l7, č. l
Návrh rozłoćlu tríikĺoľcgionriLcloviclĺo

n"ior zolz

ü$il:irľ'ääz

20l?

Bankornj výpisy z dohčniho ůčtuvodeného
u Ć,.*B. a.s-' ła o*obí lcden
(t/j'pi$

pĺosincc 20l7
č. l-luzol7)
lnvenlaĺizrčnízprárn za rok 20l7, ze dne 3l. l.
2olt
lnvcnluntĺ soupisy majĺ}u a át'az}ú
Mikrcrcgionu Lctovicko, scstavcných ke dni 3l.
lŻ.2017
Plán inventur na ĺok 2blz. zpdnc lt. lz.ioi;
kniha
an
ĺolĺ
(úč€
ĺ
ní
2!
l7
dokh'zóoool - 20ooo5)
|1tla!nt
období lcocn' prosins.

_
_
.
_

'
'
'
_
'
'

- z2ol7

Rozpďtový lýhtcd Nĺiklroregiĺr,mLetołioko
na ľ. 20t? . 2019 (sctrvá|cný dnc l0. l2.
20 t 5 )
Sc.hválený rozpočcl ľvíikrorclionu Lctovic[o
na rok 20l7. ze dnc t9. l2. 20ló
Návrh Závércčnćho úrlu Miúorcgionu
ili"iclĺo aa rck 2016
Schválcný ävčľerný-ričcltríikroňgionu
ńovicko za ĺok 20l6. ze dnc 2t- ó. 20t7
béŻréhoúclu veieného u-ce ľtn.y B""'";.;.:;;bdobi
1eá;; - pĺooiĺrcc

l:ľľ"':';ĺ1'za

łiílĺĺ'

"t.

_

a"iiáaĺ vaahujĺcich

se k přezkoumaným

Protokol o rchvalování.ričcrní ávěrĘ DSo
lr,likľorcgionu Letovicko za rok 20l6. zc dnc
2E. 6. 20t7
Sunrańzacc rićąních ďpisů za otootĺ l. t.
iiill3l. l2. 2ol7
tlćtový nlzlth no rok zó l z
Smlouvĺ o poslytnutĺ ĺlołaccz ľozpočaÜ Mitĺorcgionu
lłtovicko ze dne 20' ó. 2ol7 (pľijcmce: obec
Hornĺ Smržov' L žádosĺi ze dnc 29. 6. 2ol?,úč;i;;ii;'*'ň;
jä**i';;' Sĺnräov.)
Závětečná 'łłrávavč, Finĺnćnj ryričĺovánĺ
áora1l1'anc ao.
o poskynuĺĺ dolłcc z
Lctovicko zc dne 29. o. zolz. ,ic.j, í_
Flomĺ Smľżov,.. plijcmce:

;ň;;ĺ"i;ňark

ľ#,ii1ľľ,ľälľnu

'đi'ik;lmbuvě

żłĺłloĺoposl"1'lnuiíinonćnĺhopÍĺspěvkuzroąočtuĺUikroľcgionuLetovickoze

(ädatcl: obec l{onrĺ Smrżov.

ridet:

:,Řcmeslny.

jaľma*

lłú;iil;Ü"ď'

dne l8.

6.2ol7

Smlouva o poskytnuti dotace z ĺozpočlu
Jihomäravského łra;c s.ć. ó:oz go1p6ŻPzc
dne 20. 9. 20ló
(ncinvegtičnĺ dotace na rcalizĺci
ełcc, "ľmpagacnĺ
Lclovicko,.)
Smlouva o vj'püjčcc a nástodnćm darováni'.-+.
5 _29'6 ĺ'yelrjli"l, cĺrudichľomy. Propegłčni
mateľiály tvlikľoľľgionul elovicko -_hopne.cnĺ ?:,
rctt lup Mik';iilil;ctoucko)
Směmice ć. l.1 . oĺlpisový plán.
ao. źo]s.

'"r"'iĺiřr,łjińöń"

äolo

'.
:TĘľnic€ !. { p,.o lnvcĺĺańzaci, účinnáod 19. 12. 20l l
Zápis zjcdnáni Valnć hĺonrady Mikĺoĺcgionu
Ĺeloviclĺo konané dnc lg. prcsincc 20ló
ZĘiszjednání Valné

hromadi y!1.'"iLi" Ĺo,ona.ko lonané dnc
2t. icrvna 20l7
'läpis z jcdnánĺ
Vatnćhĺomad!'.ľliL-'.iionu Ĺcĺovicko k;;'J
J;;
;;. pĺosancc 20lz
Zäpis z jcdĺľiĺrircvianĺ komisc ľĺi!ĺľorcg:i;íLc.tovicko
J". i i.
io l z
ZĘis zjcdnánĺ ĺeľiaÍkomise Ivĺikmreiionu Ĺ"ĺo"i.to
* an".r. ''ĺ,i"

.
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ŕo'ri,i.l zolz

