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ZPRÁvA
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

obce

RAČICE-PÍSTOVICE,okres Vyškov

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracovánana zák|adé Zápisa z dí|čiho

přezkoumání hospodaření, kíeréproběhlo od 12. listopadu 2018 do 13. listopadu 2018 ana

základé výsledku konečnéhopřezkoumání hospodaření, které se uskutečnilo
oď 25. bŤezna 2019 do 26. bíezna 2019. Přezkoumání hospodaŤení proběhlo na základě
ustanovení § 42 zákona č. 12812000 Sb., o obcích a v souladu se zákonem č. 42012004 Sb.,

o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále

jen zékon o přezkoumávání hospodaření).

Místo provedení přezkoumání: Obecní uřad Račice-Pístovtce
Račice 72,683 05 Račice-Pístovice
Přezkoumání vykonal:
Kontrolor pověřený Ťízenim přezkoumrání: Ing. Ilona Páralová
Jana urbánková

Kontrolor:

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona o přezkoumávání hospodaření

vydala JUDr. Dagmar Dorovská

-

pověřena vedením odboru kontrolního a právního

Krajského uřadu Jihomoravského kraje.

Při přezkoumání byli přítomni:

Lubornír Pospíšil - starosta
]:.

Hana sotolařová - místostarostka
Hana Březovská - účetní

předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2
zékona o přezkoumávání hospodaření, posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto
zékona. Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno v,ýběroqfm způsobem.

Při posuzování jednotliqích právních úkonůse vycháni ze znéníprávních předpisů platn;fch
ke dni uskutečněnítohoto úkonu.
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přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem
přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Podle ustanovení §

odst.

zákona

Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 15. října 2018, a to doručením písemného
oznámení územnímu celku nejpozději 5 dnů přede dnem realizace výkonu přezkoumání.

A. VÝsledek přezkoumání

L

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby

a nedostatky.

B. plnění opatření k odstranění nedostatků ziištěnÝch

I.

při přezkoumání hospodaření územníhocelku za předcházející roky

Při přezkoumání hospodaření za předcházející rolql nebyly zjištěny chyby a nedostatlql nebo
tyto nedostatlql byly již napraveny.

II. při předcházejícím dílčímpřezkoumání
Při předcházejícím dílčímpřezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatlql.

C. Závér

I.

Při přezkoumání hospodaření obce Račice-Pístovice zarok20l8

nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv

II. Upozornění na případná rrzika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatkůo
která mohou mít negativní dopad na hospodaření územníhocelku v budoucnu:

-

Při přezkoumání hospodaření za rok 20]8 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:
podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
. 0,15 oÁ
b) podíl závazků na rozpočtu územníhocelku
...... 3,78 Yo
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ........... 0 %
a)

IY. Ověření poměru dluhu územníhocelku k průměru jeho příjmůza
4 rozpočtové roky podle právního předpisu

poslední
upravujícíhorozpočtovou odpovědnost:

Dluh obce Račice-Pístovice k 3I. 12.2018 nepřekročil 60 % pruměru příjmů za poslední
4 rozpoětové roky.

Račice-Pístovice, dne 26. bŤezna 2019
Jména a podpisy kontrolorů zúčastněnýchna konečnémdílčímpřezkoumání - za Krajský úřad
Jihomoravského kraje

{ld)
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Ing. Ilona Páralová
kontrolor pověřený íizenim přezkoumání

podpis kontrolora por ěřeného řízenim přezkoumání

Jana urbánková

podpis kontrolora

Poučení
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zptávy o výsledku
přezkoumání hospodařeni, a je možno ke zjištěnív 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 uplynutí
lhůty, stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zékona o přezkoumávání hospodaření, k podání
písemného stanoviska kontrolorovi pověřenéml íízenímpřezkoumání.

Zpráva se vyhotoluje ve dvou stejnopisech, přičemžse jeden stejnopis předává zástupci
kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakJáďá do příslušnéhospisu krajského úřadu.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona
o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden ]vYtisk píevzal starosta obce
Račice-Pístovice.Nedílnou součástízprávy je seznam pŤezkoumávaných písemností
uvedených
v piíIoze,
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Poslední kontrolní úkon, tj. ukončení kontroly na místě, byl učiněn dne 26. bŤezna 2019.
Zástupci územníhocelku prohlašují,že poskytli pravdivé a úplnéinformace o předmětu
přezkoumání a o okolnostech váahujících se k němu.

Lubomír Pospíšil
starosta obce

Hana sotoláíová
podpis místostarostka

místostarostka
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Hana Březovská

podpis účetní

účctní

ffiffi
H ".í-i,ési
%#

Obec Rgčico-Pí§toyi§o

Rnčice čp.72
683 05 Račice-Písloyice
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