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ZPRÁvA
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2077

obce RAČICE-PÍSTOVICE, okres Vyškov

Zptáva o výsledku přezkoumání hospodaření byla lrypracována na základě Zápisu z dílčího

přezkoumání hospodaření, které proběhlo od 29. listopadl2017 do 30. listopaCu 207] ana

základé výsledku konečného přezkoumárrí hospodaření, které se uskutečnilo

od 9" května 2018 do 10" května 2018" Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě

ustanovení § 42 zfuona ě" 12812000 Sb., o obcích a v souladu se zákonem ě" 420Da04 Sb.,

o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

(dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření).

Místo provedenípřezkoumání: ObecníuřadRaěice-Pístovtce
Račice 72,683 05 Račice-Pístovice

Přezkoumání vykonal:
Kontrolor pověřený íízenim přezkoumání: Jana Urbánková

Kontrolor: Ing. Františka Pinďáková
Ing. Ilona Páralová

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.

Lubomír Pospíšil - starosta

Hana sotoléňavá - místostarostka
Hana Březovská - účetní

Při přezkoumání byli přítomni:



předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2
zžkona o přezkoumávéní hospodaření, posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto
zálkona " Přezkoumání ho spodaření bylo vykonáno v,ýběrorlým způsobem"

Při posuzováníjednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných
ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

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

Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 23. října 2017, a to doručením písemného
oznámeni územnímu celku nejpozději 5 dnů přede dnem realízace výkonu přezkoumání.

A. VÝsledek přezkoumání

I. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatkv.

B. plnění opatření k odstranění nedostatků ziištěnÝch

I" při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející roky

Při přezkoumání hospodaření za předcházející rolql nebyly zjištěny chyby a nedostatlql neba
tyto nedostatley byly již napraveny"

II. při předcházejícím dílčím přezkoumání

Při předcházejícím dílčím přezkoumání nebyly zjištěny clryby a nedostatlry"

C. Závér

Při přezkoumání hospodaření obce Račice-Pístovice za rok20|7

nebyly ziištěny chyby a nedostatkv

II. Upozornění na případná rrzika, ktcrá lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,
která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

- Při přezkoumání hospodaření za rok 20]7 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která
by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti"
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III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku " 0,77 Yo

b) podíl závazki na rozpoětu územního celku "..... 4,04 Yo

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ......"".." a %

IV. Ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmli za poslední
4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost:

Dluh obce Račice-Pístovice k3t, 12" 2017 nepřekročil 60 % pŇměru příjmů za poslední
4 rozpočtové roky.

Raěice-Pístovice, dne 10" května 2018

Jména a podpisy kontroloru zúčastněných na konečném dílčím přezkoumání - za Krajský úřad
Jihomoravského kraje

Jana urbánková

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Františka Pind'áková

podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumáni

/
d^a"/-,l

kontrolor podpis kontrolora

Poučení

Tato zpráva o výsledku přezkoumaní hospodaření je současně i náwhem zpíáw o výsledku
přezkoumání hospodaření, a je možno ke zjištění v ní uvedené podat písemné stanovisko
ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumání. Konečným zněním zprávy se tento návrh stává okamžikem marného uplyntrtí
lhůty, stanovené v § 6 odst, 1 písm. d) zákona o přezkoumávání hospodařerrí, k podání
pí semného stanoviska kontrolorovi pověřeném u Ťízením přezkoumání.

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

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 71 zákona
o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden w_itisk pŤevzal starosta obce Račice-
Pístovice" Nedílnou součástí zprávy je seznam přezkoumávaných písemností uvedených
v příloze.
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Posledni kontrolní úkon, tj. ukončení kontroly na místě. b1,1 učiněn dne 10. května 2018.

Zástupci územního celku prohlašují, že poskYli pravdivé a uplné informace o předmětu
přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.

Lubomír Pospíšil

starosta obce

Hana sotoláíová

místostarostka

Hana Březovská á-
podpis účetní

Obcc Račicc-Pístovice
Rtlčim čp. 72

ó83 05 ltačic€-Pístoyic€
IČ:00292249
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potlpis místostarostka



příloha ke zprávě o vÝsledkq přezkoumání hospodaře

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následuj ící písemnosti :

Návrh rozpočtu na rok 2017
Rozpočtové provizorium na rok 20 17

Přehled uzavřených rozpočtových opatření za období 1a,12l20I7
Rozpočtové opatření č.8 - 1612017

Přehled uzavřených rozpočtoých změnza období leden - záři20|1
Rozpočtové opatření č. I - 7l20l']
Rozpočtový výhled obce na léta20I7 ,2a19
Rozpočet na rok 2017
Závěrečný účeí za rok 20 16

Bankovní v,ýpis č. l45 ze dne 16. l0.2011 (KB-výdajové položky)
Bankovní l"ýpis č" 9 ze dne 31. 8,20l7 (KB - HČ)
Výpis z bankovního účtu ČNB č. 13 ze dne29.6"2017
Výpis z bankovního účtu KB č. 119 ze dne 30" 8" 2011
inventární karta majetku inv. č. DM/213
Inventarizace 20 l7 PO MŠ Račice-Pístovice
Plán inventur na rok 20l 7

Inventurní soupisy k 31 . 12.2011
Inventarizačnizpráva ze dne l5. 1,2018
Kniha došlých faktur k 30. 9" 20l7
Platov,ý výměr ze dne l. l 1"20l'] osobní číslo 30
Platový výměr ze dne l . 1 1" 2a1'7 osobní číslo 90
Rekapitulace mezd ,za 9l20I7
Mzdové listy zastupitelů za obdobi 1 ,912017

Mzdové listy zastupitelů za období Ia - 1212011

Pokladní doklady za listopad 2017
Pokladní doklady za měsíc sryen 20l7
Úeetní doklady k přezkoumaným písemnostem
Účetní odpisy za rok 20I'7
Učtový rozvrh roku 2017
Darovací smlouva ze dne 10. 4.2011
Darovací smlouva ze dne 13. 11.2011
Darovací smlouva ze dne l5. 6"2017 (obdarovaná obec,4 ks laviček)
Darovací smlouva ze dne 4,4"2a17 (obdarovaná obec)
Dohoda o provedení práee ze dnt-2. l"2017
Dohoda o provedeni práce ze dne 9. l0" 2017
Mzdol"ý list osobní číslo l7l
Veřejnoprávní smlouva na dotaci č. Il2011 ze dne 5. 5 " 2017
PredUCZne vyúčtování voleb do Poslanecké sněmovny PČR
Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne l5" 5.2017
Smlouva č" 04'1':-1ll111OKH o poskytnutí dotace zrozpočtu Jihomoravského kraje ze dne 20. l1.201'7
Ná.jemní smlouva ze dne l6. l0.2al7
'Záměr ze dne l 5. 'l .2017
Nájemni smlouva ze dne 29. 5.2011
Záměr obe e pronajmout předmět nájmu ze dne 4. 4,2017
Smlouva o dílo č. S1 8- 033- 006l ze ďne 24.1 " 2017

Zápisapředániapřevzeti dilazedne3l. I0.20lr7 "Stavebniúprarrymístníkomunikacenaparcele
64al49 v Pistovicích"
Kupni smlouva o převodu nemovitosti ze dne 14. 7,2017
Z,ámér prodeje nernovitosti ze dne 6. 10.20 l6
Kupni smlouva ze dne 6. 1 1" 20l7 (prode_i)

Záměr ze dne 23. l0. 20l5
Kupní smlouva ze dne 9. 9 " 2al7 - Dcrclávka štěpkovače za traktor
Kupní smlouva ze dne 9. 9. 2al7 - Dodávka traktorového nosiče a kontejnerů
Smlouva a zíízeni věcného břemene č. PV:014330040879/00l ze dne 4" 12,20l7 (obec povinná)
Smlouva o zíízeni vécného břemene č. PV - 014330042687la01 ze cine 26. 7 2017

Srnlouva o zŤízení věcného břemene ,ze dne 21. 3. 20|7 (obec povinná)
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Yýzva k podání nabíd§ ze dne 2l. 6.2017
Protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 13.7 ,20l'7
Oznámení o rnýběru nejvhodnější nabíd§ ze dne 14" 7 .2017
Zápis ze zasedáni rady č. 2 ze ďne 1.2.2017
Zápis ze zasedánirady obce č. 4 ze dne 9. 3. 2017
Zápis ze zasedáni rady obce č. 5 ze dne 29.3.20|'7
Zápis ze zasedání rady obce č. 8 ze dne 17. 5.2017
Zápis ze zasedáni rady obce č. 9 ze dne 31. 5"20l'|
Zápis ze zasedání rady obce č. l 0 ze dne 1 4. 6. 2017
Zápis ze zasedáni rady obce č. 12 ze dne 1 4. 7, 2017
Zápis ze zasedání rady obce č.13 ze dne 9. 8. 2017
Zápis ze zasedáni rady obce č. 74 ze ďne 6. 9.2017
Zápis ze zaseďání rady obce č" 75 ze dne 20. 9.20l'I
Zápis ze zasedáni rady obce č" 16 ze dne 4. l0.201'7
Zápiszezasedániradyobce č.17 ze dne 11" 10.2017
Zápiszezasedáni rady obce č. 18 ze dne 18, 10.20L7
Zápis ze zasedání rady obce č" 19 ze dne l . 1 1 . 20l'7
Zápiszezaseďánírady obce č,20 ze dne l5. 11.20l'7
Zápis ze zasedánirady obce č.2l ze dne 30. 11.2017
Zápis ze zasedáni rady obce č,22 ze dne 6. 12.2017
Zápiszezasedáni rady obce č.23 ze dne 20. |2.2017
Zápis zIY . zasedáni Zastupitelstva obce Račice-Pístovice ze dne 26. l0.2017
Zápís z V. zasedání Zastupitelstva obce Račice-Pístovice ze dne 13, |2. 2017
Zápts ze zasedáni Zastupitelstva obce Račice-Pístovice ze dne 15. 12,2016
Zápis zI. zasedáni Zastupitelstva obce Račice-Pístovice ze dne 28.2" 2017
Zápis z IL zasedání Zastupitelstva obce Račice-Pístovice ze dne 25. 5 .2017
Zápis z III. zasedání Zastupitelstva obce Račice-Pístovice ze dne 1'1 .8.2017
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