Krajský uřad Jihomoravskéhoklaje
odbor kontrolnía prální - oddělenípřezkumu obcí
Zetotínovonám' 3/5
601 82 Bmo

ZPRAVA
o výsledku přezkoumání hospodařeníza rok 2008
obce vYsoČANY'

okres Blansko

Zpláva o Úsledku přezkoumáníhospodďení byla \,TpÍacováIana základě Zápisu z dílčího
přezkoumáníhospodaření,kteréprobělúove dnech20 října_ 2l . října2008 a na základě
ýýsledkukonečného
přezkoumání hospodaření.kterése uskutečnilo
dne 4' května2oo9'
Přezkoumáníhospodďení proběhlo na základě žádostia v souladu se zákottemč' 42012004
Sb., o přezkoumávríníhospodďení úzeÍIrních
samosPlálných celků a dobrovolných svazků
obcí(dálejenzríkono přezkoumávání
hospodďení).

Místoprovedenípřezkoumáníi obecníuřadVysočany
vysočany
130,67913 sloup
Přezkoumání\Ykonal:
Kontrolol pověřený řízenímpřezkoumríní: Ing. Jitka Lošťáková
Kontrolor:

Irrg'Lenka Létalová

Pověřeník přezkoumáníhospodďeníve smyslu s 5 zákona o přezkoumáváníhospodďení
rydal vedoucí odboru kontrolního a právního Kmjskéhouřadu Jihomoravskéhoka1e
MgŤ'Martin Mikš'

Při přezkournáníbyli přítomni:

Luděk Škaroupka.starosta
LibušeŠkvďilová. účetní

Předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodďení jsou údaje uvedeÍév $ 2 odst. J a 2 zi.Jr.ona
hospodďení.V souladus $ 6 odst' 3 písm'b) ziíkonao přezkoumáwíní
o přezkoumávátrí
.\.ýběro\"ým
způsobems ohledemna
hospodďeníje přezkoumáníhospodaieníplováděno
podle piedmětu a obsahu přezkoumání.-Při posuzování
r'yzna.nost jidnottivých skutečností
jednotliqÍch-právních úkonů se lrychéníze znění plávních předpisů platných ke dni
tohotoúkonu'
uskutečnění
Á. VÝsledek přezkoumání
I. Při přezkoumáníhospodařenínebylyzjištěnychyby a nedostatky'

n í o o a t ř e n ík o

ní nedost

iištěnÝch

celku za předcházejícíroky
I' při přezkoumáníhospodařeníúzemního
Při přezkoumáníhospodařeníza předcházejícírolq nebylyzjištěnychyby a nedostt|tlE,
Il. při př€ d chá7ejicimdilčimpřezkoumání
přezkounání nebyl, zjištěry,chyby a nedostal|ry
Při předcházejícíndílčím

C. P řezko uma g1igig94ggg!!
Při přezkoumráníhospodaření byly přezkouníny písenrnosti uvedené V
písemnosti:
přezkoumání
hospodďenía drilenasledující
dílčiho
z předcházejícího

zápise

- Eýidencerozpočtoýchopatřeníza rok 2008
- Rozpočtoýé
opatřeníč'ó . 9 za obdobíříjen- prosinec2008
- Zápis o ýsledku řátlké inýentarizace|kajetk , pohledáýek a závazkůpodle stavu ke dni
31_
12.2008
- ]r!ýe
] 12,314,3] 5'231,215'263,
018,019,a2]'022,B 1,a42,069'
ntuťní
soupisyúčtů
- 321,331,333,336,312
- Pok]adníkniha za něsíc říjen _ listopctd2008
- Účetní
dok|adyč'329 - 367 (říjen2008),č'5611- 5827 (říjen-prosiec 2008)
' ynítř íúčetní
dokladyč'80 _ 8a96 (říjen_ prosinec2008)
(Jsnesení
dne
ZaskQitelstýaobce Vysočany
ze zasedťrní
č-13/2()08/07a č.13/2008/15
(nákup
prodej
elek
árny)
akcie,
ýětrué
12.12'2008
. Zápis č'20/2008z jednáhíťdd,obce Vysočany
ze dne 1' l0 2008
- Finančníý,pořódónídotacía óýťatných
ze stótniho
finaněníchýpomocípos|EtnuÍych
( dotacena ýolbyvedené
pod účelovýn
znakem98193)ze dne 2 2 2009
rozpočtu
- Finanční|ypořót|Lit1idotací přialých obcí Vysočanyz rozpočtuJihonorc!ýskéhokraje (
znakem 551,
dotace nd I,zbfoj a ýýstrojJSDH 1)edenópod účelovým
neinýestiční
.,,edenó
její
pod
účeloým
odvlhčení
budoly
ZŠ,
nlóště
dolace na opravu
neinýestiční

2-

z,akem 3l] a inýestičnídotace a ko unikdčl1iřešeníd Is ve Vysočanech_
Molenburku,obj. So 0l komunikacewdená potl účeloýmznakem221) ze dhe 2 2
2009
Nójemnísmlouva č' 114/28] ze dne ]7']22007 (Lesy ČeskérepublilE,s'p',Hradec
Králové)
Kupnísmlouva ze dne ]6 ]0, 2008 ( podej pozemekp č'839/31oýněře 595m2 vč'
dí|u,'b,.o výněře 56 m2 ý k'ú Mole|xbulk'kupující
manželé
Ko
ýi)
Zó|kěr obceprodat nemoýit,majeteks doložkouvyvěšení
26.8 2003 ]2'9 20a8(
pozemekpč'839/310výměře595n2vč di|u,,b,, o \,iněře 56 m2 | k'ú Molenburk)
Záměr obceprodat nemoyitýmajetek s doložkoutyvěšení
28, 8, 2008 12 9' 2008 (
pozemekp č,752/1o ýměře 656 m2,p'č' 753/5o ujměře 662 n2' p č.753/9o li,něře
23ó n2 v k'ú'Molenburk)
Kupnísmloul,ao prodeji nemo-ýitostí
prál,ema ňctjuti účinlT,
s předkupním
ze dne }7
(
12 2008 prodej pozenekp,č' 752/1o l.j,|hěře656 m2' p č' 753/9o ýměře 236 m2 .l
kú Molenburk kupující
Martin a MichaelaMynaříkovi)
Kupnísmlouva ze dne ]5 ]2 2008 ( ptodejpozemekp č'839/35ollýněře 306 n2, p č.
25/3o výněře 33 m2,p'č'sl 25/1o ýýněře19m2 ap,č' 839/37o.|"ýtněře
]21m2ýk'ú
Molenburk, htpujícímanželé
Ševěíkoli)
Smlouyač' 4606-]55/00l/08o zřízeníprála odpovídajícího
ýěcnému
břemenuze dne
4 11 2008(E ON Distribuce,a.s.)
Smlouya o koupi cennýchpapírůze dne 17'12'2008(ELDAC), a.s, Btno - akcie
obchodki společnostiVĚTR'NÝPARK DMHÁNY)

D. Záyěr
I. Při přezkoumáníhospodařeníobceVysočanyza rok 2008
nebvly

ziištěny

chvbv

a nedostatkÝ

II. Upozorněnína případná rizika, která lze dovodit ze zjištěnýchchyb a nedostatků,
která mohou mítDegativnídopad na hospodařeníúzemníhocelku Y budoucnu:
- Při přezkoumáníhospodařeníza rok 2008 nebyla zjištěnažódnó zá.,užnátizika, kteró by
mohlamítnegatiy|1í
dopadnd hospodařerLi
územniho
celkuy budoucnosti'
III. Poměroyéukazatelezjištěné
při přezkoumáníhospodařeníl
a)podílpohledávek
na rozpočtu
územního
celku..''......''..'.''..''.''.
''.''.''.''z,2o%
b) podílzávazkůna rozpočtu
územního
celku ..''..'......
'..'. o,32yÓ
c) podílzastaleného
majetkuna celkovémmajetkuúzemního
celkn ''''''''.'' 0 yo
Vysočany,
dne4. května2009

I
na koneěnémdílěímpřezkoumání- za Krajslcýuřad
Jménaa podpisy kontrolorťrzúčastněných
Jihomoravskéhokraje
Ing.Jitka LoŠťáková
kontrolor Pov

PodPtskontroIoEPolěiméhoijrnIm přezkoumá4

řIzenímPfuzkoumání

Ing' Lenka Létalová

Zpráva o ýsledku přezkouftání hospodďení by1a v souladu s ustanoveníms 11 zákom o
piezkoumávIíníhospodďení projednána a jeden výtisk převzal staÍostaobce Vysočanydrre
4. loiětna2009.
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