
Kraj ský ťlřad Jilronroľavského kľajc
oclboľ kontľolní a právnĺ - odclělenĺ přczkrrnlu obcí
Žeľotĺtrĺlvtl nťrm. 3

601 82 Brno

SpZn.: S - JMK 650Ż4120|8 oKP
Č,1.: lvĺr .....lŻ0l9

ZPRAVA
o výsledku přezkoumání hospodařcní za ľok 20l8

clobľovolného svazku obcí (dále jen svazek obcí)

MI KRoREGIoN LETovICKo, okľes Blansko

7,pl.łtva o výslcclku přczkounlánĺ hospodařerrí byla vypľacoválla na základě Zrĺplsu z dĺlčího

přczkoumńnĺ hospodařcnĺ. kterť pľoběhlo vc clnc 6. sľpna 20l8 a na základě výslcdku

koncčnlho přezkoumánĺ hospodařcní, kteľé sc uskutečrrilo dne l5. clubna 20l9.

Přczkounlńllí hĺ:spoclařcní pľoběhlo na základě tlstanovcní {i 53 zákona č. 128/2000 sb.,

o obcíclr a v sotrladu se z.ákoneľn č,. 4Ż0ĺŻ004 Sb'. o přezkournávánĺ hospodařenĺ územních

sanros1rľávllýoh cclkt1 a clobľovolných svazků obcĺ (dále jen zrikon o přczkoumávání

hospoclaření).

Místo provcdcnĺ přczkoumánĺ: Městský úřad Letovicc
Masaľykov, ilátn. 19,679 (ll Letovice

PřezkoumĺĹní vykonĺl:
Kontroloľ povčřcný řĺzenínr př'ezkoumánĺ:

Kontrolor:

lng. Lcnkł Létnlová

Jana Buľgeľová

Pověření k přezkounrálrĺ hospodařęní vc smyslrr $ 5 zákona tr přczkoumávńlrí hospoclařcnĺ

vyclala JtJDľ. Dagrĺaľ Doľovskĺi . pověřena vedenĺnr otlboru kolrtľolnĺho a pľávnĺho

Kľajskćho úřaclu Jihotnoľavského kľaje.

Mgľ. l'ctľ Novotný - předseda

.ĺana Hejlová - účetní

Při přczkoumánĺ byli přítomni:



Přcĺlmět nřczkoulnĺĺnÍ:

Přednlětenr přczkoumání hospoĺlaření jsou oblasti hospĺldaľr.nĺ uvcdcnć v $ 2 oclst. ] a 2
zákona o pŕtlzkorunĺívńlrĺ lrospĺrĺtařr"'ttĺ, pĺrscluzetlé pĺlclle lrlcĺlisck uvetlelrých r, $ 3 tohottt
zŕrkona. Pí'ez"kotrntártí htlsptlditĺ'ellÍ tly'ltl r,1lkotlĺinłl v;jbčrtlr,;íllr zpťlsĺlbcln.

|)ři posuzclvání jednotlir'ýcľr pľiivttícir ťlkĺrilťl .:;c' v/chá;Łí zc :zľrčnÍ pľtivnĺĺ:h přcclpisů platnýclr
ke dni tlskutečnění tohtlto tikonll'

Podlc ustatlovcní $ 2 utisĺ. 3 z.íkollĺr o přczltĺrunrirr'álrí lrospĺldařcnĺ ncbyly pľeclnlětcnr
přczkourrránĺ ťldaje, na ktcľć'sé vaahtrjc povintrost'tnlčcnlivosti po'dle claňĺlvého řádu.

Přezktrunlállí hospoclařcrrĺ bylĺl zahájeno dne l2. čcľvctlĺ:c 20lĺt. a to doručerlínr pĺscmného
oznátnení svazku obcĺ nejpozđ('ji 5 clnťr přetle clneln ľcaliz.acc výkollu přcz.kouĺtrání,

A. Výslcdck nřez.koumłtní

t. Při přezkoumóní hospodĺrření ncbyly zjištěny chyby n ncĺlostatky.

B. Plnění ĺlnrrtřcní k oĺlstrłnřní rredostatk!i ziištěnÝch

I. při přczkoumúní hospĺldrrření zn předchĺĺzejĺcí ľoky

Př"i pŕezbuľntiní ho'ĺptltluř'enĺ zcl pŕaĺlchúzejĺl:ĺ rok.v neb.vly zjišlěn1, chyb.v u nadusta||cy nehĺl
l)'l o ne dos t ĺl t ky bvls,'i i ž ll(urrąýc ny'

lI. při pŕcĺlchĺiz.ĺljícĺrn dĺlčínl 3lř'czkounrńĺrĺ

Při předchńzejícĺm tlĺlćím přĺ::kĺlułłltillí lleb.yls, zjiślěnil pft:1lfiy d ,?e(l0,lląĺk)',

C. Zĺĺvěr

l. l'ři přezkĺlumrlnĺ hospodĺřcnĺ svłzku obcĺ Mikrĺlrcgion I'etĺrvicko zĺr rok 20l8

nĺhvlv , ištěnv chvhv n n& doststkv

Il. Upozoľnění nĺ přĺpndná ľizika, která lze clovoĺlit zc zjištěných chyb a ncĺlosĺatků'
ktcľá mohou mít negłrtivní ĺlopad na hospoĺluřenĺ svnzku obcĺ v buĺloucnu:

' Př'i přezkounlánĺ hĺl.spoduŕenĺ zu ľok 20l8 nebyltl z.jištěrul tcidnú zcivažnů ľizikcł, ktcľcl
by mollla łnĺt nagutivľtí dopuĺl nu hosplnlaření s'puzktł ohcí v blldoucłttlsti.

lll. Poměľové ukazĺtele zjištěné přl přczlĺriunránĺ hospoĺlĺření:

a) podíl pohledávck na rozpočtu svazku obcĺ
b) podĺl závaz.ků na ľozpočtu svazku obcĺ '',

,,,,,,,,,,, ()%

,..... ĺJ,66 oń

c) podíl zastaveného majctku na celkovém majetku svazku obcĺ ,'..........' 0,00 %

-Ż-



lV. ověření poměľu dluhu svazku obcí k průměru jeho přĺjmů zn poslednĺ 4 rozpočtové

roky podlc piávního přeĺlpĺsu uprevujĺcího rozpočtovou otlpovědnost:

Ve slrryslu ust. $ 17 zákona č,. z3l2ol8 Sb., o pľavidlech ľozpočtové odpovědnosti se

uveclenć tlvěřenĺ u ttobľovolných svazkťl obcí nepľovádÍ'

Letovice, dne 15. dubna 2019

.lména a podpisy kontľoloru zúčastněných na kĺlr'rečném dílčím přezkoumání _ za Kľajský úřad

J ihonroľavskélro kraj c

Tattr z.pľáva o výsledku přezkournĺirrí hospodaření je současně i nĺivrhem zprávy o výsledku

pľczkoumánĺ hospodďeńĺ, u i. moŽno k_e z.iištěnĺ v ní uvedené podat písemrré stanovisko

vc thůte ĺto 15 dnů ode dňe přeĺlánĺ návrhu zprávy kontrolorovi povčřenému řĺzcnĺm

přczkounrńIlí. Konečrrým zněnĺm zprávy s€ tento návrlr stává okamŽikem maľného uplynutí

ihůty, stant,vcné v $ 6 odst. l pism. d) zákona o přezkoumávĺĺnĺ hospodaření, k podóní

pĺseinného stanoviska kontľolorovi pověřenému řĺzenĺm přezkoumńnĺ.

Zpr{lva se vyhĺltowje ve dvou stejnopiscch. přič9m! se jedcn sĘnopis ľ!e.dá.vá zástupci

käntľolovaneĺo subjättu a dľuhý stejnopis se 
',il,ládá 

do příslušného spisu kľajskélro ťlřadu.

Zpráva o výslcdku přezkoumaní hospodařenĺ byla v souladu s ustanovcnĺrn $ 1 l zákona

o'pi.'.Luu.ávání hospoclařenĺ projeänána a jeden výtisk převznl předseda svazku obcĺ

ľuĺiiror.gion Lctovickó. Nedĺlnou šoučástí zptávy je seznam přezkoumávaných písemrlostí

uvedených v přílozc.

l)oslcdní kontrolní rtkon, d. ukončenĺ kontroly na mĺstě, byl učiněn dne 15. dubna 2019.

zĺ-i"p.i svazku obcí pľőhlašují, 'Že poskytli pravdivé a úplné irrľoľmace o předmětu

přezkoumání a o okolnostech váahujících se k němu'

r-
k t/,,lng. Lenka Lótalová

ktĺttľolor povéřelrý ľĺzcním přezkounúni

Mgľ. Petr Novotný

předscda ĺlobľovolnlho svazku ohcĺ

Jana Hejlovó

Poučenĺ

łlŤíĺľrore glnbl

' il'*)Vľł;'ít

podpis kontroloľĺ pověřenlho

podpĺs pľcdscdy

,.*:,yą*.

svozku obci

liČetlll

3-

podpis ričctnĺ



Přílohĺ ke Znľĺ[vč o vÝsledku nřczkoum'Ĺní hp_!nod$ľcnÍ.zu ľok 20!_0'

Přĺ přezkoum&rí hospodaření byly přczkoumáry následující písenrnosti:

Nárłh lozpočtu Mikľolegionu l,ctovicko na ľok 20l8
Schválený ľozpočet Mikľoregioltu Letovicko na rok 20l8
Rozpočtové opatřenĺ č' l-2l20lta
Evidcnce rozpočtových opatřenĺ za ľok 20 l8
Náwh.srľędllěĺ9ue|'9 výhledu ľozpočtu Mikľoľegionu Lctovĺcko na ľoky 20lg - zo2o
Schválcný střednědobý výhled ľozpočttr Mikľoľegionu Letovicko na roky 20 t 9 . 2020
Zśvěľečný účet za rok 20l7 _ Mikrorcgion lctovicko - návrtr
Závěrečný účeĺ za ľok 20 t 7 - Mikľorcgion l.etovigko - schválcrrý
Výpis z ťtčtu z.g de 3 l . l 2, 20lE (ČNB)
Invenaaľizačnĺ zpľáva 20 l 8
|nvenlurní soupisy majetku a zńvazkü sestavoné k 3 t . l ?. 20 l 8
Plán invcntur 20l8
Bnnkovnĺ výpisy z bÖŻlého tičtu vedeného u GE Money Bnnk, a,s. za obĺlobl leden . čeľven 20 t7
Učetní doklady týkajlcĺ se plez.koumávaných pĺscmnostĺ
Učetni doklady zĺ měsíc drrben - čongn 20l8
odpisový plán 20l8
Učtový rozvrh 20lE
Smlouva o poskytnutĺ dotace z rozpočtu Mikľoľegoinu Lctovicko ze dnc t3. 7. 20 l8 vč. VyťrČtovanl
ÍInončnlho ptíspóvku poskytnutého Z rozPočtu M ikroľcgionu Letovĺcko zc ĺlne 2 l . ĺ, zo l ď1prlieńce;
SDH Hornĺ Poľlčĺ)
Smlouva ĺl poskytnutl dotucc z rozpočtu Jihomoravského kľłrjc s.č. 0-í0593/l E/ORR ze dne l4. 6, 20 l s
"Poľlzenĺ venkovnlho nrobiliáľe 20 l 8
Smlouvao výpůjčce ze dne 2l. l?' 20ls vč. Pľedávacího pľotokolu (vyprtjđircl: obec Kľetín,4 ks
ĺlřcvěných lavic s betonovou nohĺtu ComÍbrt)
Slněľnicc č' 2 pro cvidenci, účtovánĺ a oĺlpĺsování mą.ietku, operativnl evĺdcncc
Zópis z jcdnánĺ Valné hľomaĺly Mikroľegioul t łtovióko konärré ĺlnc l8. l2. 20lE
Zápis z jcdnálli Valné hľoularJy Mikmrcgiouu r.rtovicko konané ĺlnc 24. 9. 20l8
äpis z jednáni Valné luornndy Mikoregionu l,tltovicko konarté dnr'. l ĺl, 12. 2ol7
lápis z jedrráni Valrró hľonlady Mikloľegionu Letovicko konané dne 27, ó. 20l8
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