
Krajský uřad Jihomoravského klaje
odbor kontrolní a prální - oddělení přezkumu obcí
Zetotínovo nám' 3/5
601 82 Bmo

ZPRAVA

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008

obce vYsoČANY' okres Blansko

Zpláva o Úsledku přezkoumání hospodďení byla \,TpÍacováIa na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření, které probělúo ve dnech 20 října _ 2l . října 2008 a na základě
ýýsledku konečného přezkoumání hospodaření. které se uskutečnilo dne 4' května 2oo9'
Přezkoumání hospodďení proběhlo na základě žádosti a v souladu se zákottem č' 42012004
Sb., o přezkoumávríní hospodďení úzeÍIrních samosPlálných celků a dobrovolných svazků
obcí (dálejen zríkon o přezkoumávání hospodďení).

Místo provedení přezkoumáníi obecní uřad Vysočany
vysočany 130,679 13 sloup

Přezkoumání \Ykonal:
Kontrolol pověřený řízením přezkoumríní:

Kontrolor:

Pověření k přezkoumání hospodďení ve smyslu

rydal vedoucí odboru kontrolního a právního

MgŤ' Martin Mikš'

Ing. Jitka Lošťáková

Irrg' Lenka Létalová

s 5 zákona o přezkoumávání hospodďení

Kmjského uřadu Jihomoravského ka1e

Luděk Škaroupka. starosta

Libuše Škvďilová . účetní

Při přezkournání byli přítomni:



Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodďení jsou údaje uvedeÍé v $ 2 odst. J a 2 zi.Jr.ona

o přezkoumávátrí hospodďení. V souladu s $ 6 odst' 3 písm' b) ziíkona o přezkoumáwíní

hospodďení je přezkoumání hospodaiení plováděno .\.ýběro\"ým způsobem s ohledem na

r'yzna.nost jidnottivých skutečností podle piedmětu a obsahu přezkoumání.- Při posuzování
jednotliqÍch- právních úkonů se lrychéní ze znění plávních předpisů platných ke dni

uskutečnění tohoto úkonu'

Á .  VÝs ledek p řezkoumání

I. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky'

ní  ooat ření  k  o ní  nedost i iš těnÝch

I' při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející roky

Při přezkoumání hospodaření za předcházející rolq nebyly zjištěny chyby a nedostt|tlE,

Il. při př €dchá7ejicim dilčim přezkoumání

Při předcházejícín dílčím přezkounání nebyl, zjištěry, chyby a nedostal|ry

C. P řezko uma g1igig94ggg!!

Při přezkoumrání hospodaření byly přezkouníny písenrnosti uvedené V zápise
z předcházejícího dílčiho přezkoumání hospodďení a drile nasledující písemnosti:

- Eýidence rozpočtoých opatření za rok 2008
- Rozpočtoýé opatření č' ó . 9 za období říjen - prosinec 2008
- Zápis o ýsledku řátlké inýentarizace |kajetk , pohledáýek a závazků podle stavu ke dni

31_ 12.2008
- ]r!ýe ntuťní soupisy účtů 0 1 8,0 1 9, a2 ]'02 2, B 1, a42,069' ] 1 2, 3 1 4, 3 ] 5' 2 3 1, 2 1 5' 2 6 3,
- 321,331,333,336,312
- Pok]adní kniha za něsíc říjen _ listopctd 2008
- Účetní dok|ady č' 329 - 367 (říjen 2008), č' 5611 - 5827 (říjen-prosi ec 2008)
' ynítř í účetní doklady č' 80 _ 8a96 (říjen _ prosinec 2008)
- (Jsnesení č- 13/2()08/07 a č. 13/2008/15 ze zasedťrní ZaskQitelstýa obce Vysočany dne

12.12'2008 (nákup akcie, prodej ýětrué elek árny)
. Zápis č' 20/2008 z jednáhí ťdd, obce Vysočany ze dne 1' l0 2008
- Finanční ý,pořódóní dotací a óýťatných finaněních ýpomocí pos|EtnuÍych ze stótniho

rozpočtu ( dotace na ýolby vedené pod účelovýn znakem 98193) ze dne 2 2 2009
- Finanční |ypořót|Lit1i dotací přialých obcí Vysočany z rozpočtu Jihonorc!ýského kraje (

neinýestiční dotace nd I,zbfoj a ýýstroj JSDH 1)edenó pod účelovým znakem 551,
neinýestiční dolace na opravu budoly ZŠ, nlóště její odvlhčení .,,edenó pod účeloým

2-



I.

z,akem 3l] a inýestiční dotace a ko unikdčl1i řešení d Is ve Vysočanech _
Molenburku, obj. So 0l komunikace wdená potl účeloým znakem 221) ze dhe 2 2
2009
Nójemní smlouva č' 114/28] ze dne ]7']22007 (Lesy České republilE,s'p', Hradec
Králové)
Kupní smlouva ze dne ]6 ]0, 2008 ( podej pozemek p č' 839/31o ýněře 595 m2 vč'
dí|u,'b,. o výněře 56 m2 ý k'ú Mole|xbulk' kupující manželé Ko ýi)
Zó|kěr obce prodat nemoýit, majetek s doložkou vyvěšení 26.8 2003 ]2'9 20a8(
pozemekpč' 839/310 výměře 595 n2vč di|u,,b,, o \,iněře 56 m2 | k'ú Molenburk)
Záměr obce prodat nemoyitý majetek s doložkou tyvěšení 28, 8, 2008 12 9' 2008 (
pozemek p č, 752/1 o ýměře 656 m2, p'č' 753/5 o ujměře 662 n2' p č. 753/9 o li,něře
23ó n2 v k'ú' Molenburk)
Kupní smloul,a o prodeji nemo-ýitostí s předkupním prál,em a ňctjuti účinlT, ze dne }7
12 2008 ( prodej pozenek p,č' 752/1 o l.j,|hěře 656 m2' p č' 753/9 o ýměře 236 m2 .l
kú Molenburk kupující Martin a Michaela Mynaříkovi )
Kupní smlouva ze dne ]5 ]2 2008 ( ptodej pozemek p č' 839/35o llýněře 306 n2, p č.
25/3 o výněře 33 m2, p'č' sl 25/1 o ýýněře 19m2 ap,č' 839/37 o.|"ýtněře ]21m2ýk'ú
Molenbur k, htpuj ící manželé Ševěíkoli)
Smlouya č' 4606-]55/00l/08 o zřízení prála odpovídajícího ýěcnému břemenu ze dne
4 1 1 2008 (E ON Distribuce, a.s.)
Smlouya o koupi cenných papírů ze dne 17'12'2008 (ELDAC), a.s, Btno - akcie
obchodki společnosti VĚTR'NÝ PARK DMHÁNY)

D.  Záyěr

Při přezkoumání hospodaření obce Vysočany za rok 2008

II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,
která mohou mít Degativní dopad na hospodaření územního celku Y budoucnu:

- Při přezkoumání hospodaření za rok 2008 nebyla zjištěna žódnó zá.,užná tizika, kteró by
mohla mít negatiy|1í dopad nd hospodařerLi územniho celku y budoucnosti'

III. Poměroyé ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodařeníl

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku .. ' '...... ' ' .. '. ' ' .. ' ' . ' ' . ' ' . ' ' . ' ' . ' '  z,2o %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ..''.. '...... '..'. o,32 yÓ
c) podíl zastaleného majetku na celkovém majetku územního celkn ''''''''.'' 0 yo

Vysočany, dne 4. května 2009

nebv ly  z i iš těny  chvbv  a  nedos ta tkÝ



I
Jména a podpisy kontrolorťr zúčastněných na koneěném dílěím
Jihomoravského kraje

Ing. Jitka LoŠťáková

přezkoumání - za Krajslcý uřad

kontrolor Pov řIzením Pfuzkoumání

Ing' Lenka Létalová

PodPts kontroIoE Polěimého ijrnIm přezkoumá4

Zpráva o ýsledku přezkouftání hospodďení by1a v souladu s ustanovením s 11 zákom o
piezkoumávIíní hospodďení projednána a jeden výtisk převzal staÍosta obce Vysočany drre
4. loiětna 2009.

LrroeK ĎKaIoupKa

oáEc vYtoé^tY
670 13 sloup Y l.to''rtltt É']

okaoa Blanalo

Podprs
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