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Z P RA V A
o výsledku přezkoumání hospodaíeníza rok 2016

obceVINIčNÉ ŠutvtIcE.okresBrno-venkov
Zpráva o výsledku přezkoumáníhospodďeníbyla vypracovánana zák|adéZápisu z dí|ěího
přezkoumání hospodaření, kteréproběhlo dne 28. července20|6 a na zíkladě výsledku
konečného přezkoumání hospodaření, které se uskutečnilo dne 26. května 2017.
Přezkoumáníhospodařeníproběhlo na zák|adě ustanovení$ 42 zákona č. 12812000Sb.' o
obcích a v souladu se zákonem č.42012004Sb., o přezkoumávríníhospodařeníúzemních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání
hospodaření).

Místo provedenípřezkoumání:

obecníúřadViničnéŠumice
ViničnéŠumice
23. 664 0ó ViniěnéŠumice

Přezkoumání vykonal:
Kontrolor pověřenýřízenímpřezkoumání: Lenka Kosmáková
Kontrolor:

Ing.Pav|aMašková
Bc. Veronika Rychlá
Bc' Eva ZavÍe|ová

Pověření k přezkoumáníhospodařeníve smys|u $ 5 zákona o přezkoumáváníhospodaření
vydal JUDr. Roman Heinz, Ph.D. _ vedoucíodboru kontrolníhoa právníhoKrajskéhoúřadu
kraie.
Jihomoravského

Při přezkoumáníby|i přítomni:

Josef Drápa| - starosta
Zdeňka Vlachová - účetní

Předmět ořezkoumání:
Předmětem přezkoumáníhospodařeníjsou oblasti hospodařeníuvedenév $ 2 odst. l a 2
zákona o přezkoumáváníhospodaření,posouzenépodle hledisek uvedených v $ 3 tohoto
zákona. Přezkoumáníhospodařeníbylo vykonáno výběrovýmzpůsobem.
právníchúkonůse vycháaíze znění právníchpředpisůplatných
Při posuzováníjednotliv..ých
ke dni uskutečnění
tohotoúkonu.
Podle ustanovení$ 2 odst. 3 zákona o přezkoumávání hospodařenínebyly předmětem
přezkoumáníúdaje,na kterése vztahujepovinnostmlčenlivostipod|edaňovéhořádu.
písemného
Přezkoumáníhospodařeníbylo zahájeno dne 19. července20|6' a to doručením
přede
oznámeníúzemnímu
celku nejpozději5 dnů
dnem realizacevýkonu přezkoumání.
A. VÝsledek přezkoumání
I. Při přezkoumání hospodařenínebyly zjištěnychyby a nedostatky.

B. Plně ní ooatření k o dst r a ně ní nedo st a t ků ziiš t ě nÝch
I. při přezkoumání hospodařeníúzemníhocelku za předcházejícíroky
Při přezkoumání hospodaření za předcházející roky nebyly zjištěny chyby a nedostatlq nebo
tyto nedostatkybylyjiž napraveny.
II. při předcházejícímdílčímpřezkoumáni
přezlcoumóni nebyly zjištěnychyby a nedostatky.
Při předchózejícín dílčím
C. Záv ěr
I. Při přezkoumání hospodařeni obce Viniěné šumice za rok 2016
nebv |v

z iištěnv

chvbv

a nedo st a t kv.

II. Upozornění na případná rizika' která |ze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,
která mohou mít negativnídopad na hospodařeníúzemníhoce|ku v budoucnu:
- Při přezkoumání hospodaření za rok 20]6 nebyla zjištěna žódná zóvažná rizika, která
by mohla mítnegativnídopad na hospodaření územníhocelku v budoucnosti,
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III. Poměrovéukazatele zjištěnépři přezkoumání hospodaření:
územního
celku .'.....'.............................
a) podí|pohledávekna rozpočtu
1,37o/o
b) podílzávazkůna rozpoětuúzemního
celku .........'''.'''''''''''''..............
l |'l3 %
majetkuna celkovémmajetkuúzemního
c) podí|zastaveného
celku ...........
0%

IV. ostatní sdělenípro přezkoumávaný územníce|ek
- Upozorňujeme na novelu zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtoých pravidlech územních
rozpočtů'která byla provedena zákonem č.24/20l7 Sb.' heým se měníněkterézákony
v sottvislosti s přijetím próvní úprat,y rozpočtovéodpovědnosti, a to s účinností
od 2]. 2. 2017. DošIomimojiné k doplněníněkolika ustanoveníýkajícíchse noýh
povinností pro územnícellE, a to zejménapovinnosti zveřejnění návrhu střednědobého
ýhledu rozpočtu a schváIeného střednědobého ýhledu. Dóle došlo k úpravám
povinností při neřejňováni návrhu rozpočtu a náw,hu závěrečnéhoúčtu(zveřejnění
musí trvat až do schválení těchto dokumentů)spolu s novou povinností zveřejnil
nejenom návhy těchto dokumentů,ale i jejich nósledně schválené verze, Dále došlo
provizoria a schvólená
k doplněnípovinnosti zveřejnit schválená pravidla rozpočtového
rozpočtová opatření. Všechnywedené novépovinnosti jsou definovóny jalco správní
delih, za herý se uložípokuta clo ].000.000,- Kč,přičenžpři určenívýměrypokuty
se přihlédne k zóvažnosti správního delihu, zejménake způsobujeho spóchání a jeho
následkůma k okolnostem,za nichžbyl spáchán.
- V souladu s nove]ou zókona o rozpočtovýchpravidlech územníchrozpočtůje takéna
místě upozornit na novépovinnosti pro příspěvkoýou organizaci a jejího zřizovatele
Krátce se jedná o povinnosl sesÍaviÍrozpočel a střednědobý výhled rozpočtu, heré
schvaluje zřizovatel a takléžpovinnosÍ zveřejňování těchto dokumentů'a to nejenom
návrhů' ale následně i jejich schválených verzi.
ViničnéŠumice,dne26. kvétna2O|7
přezkoumání- za Krajský úřad
Jménaa podpisykontro|orůzúčastněných
na konečném
dílčím
kraie
Jihomoravského
Lenka Kosmáková
kontrolorpověřenýřízenímpřezkoumiíní

Bc. Eva Zavřelová
podpiskontrolora

P o uč ení
Tato zpráva o výsledku přezkoumríníhospodařeníje souěasně i návrhem zprávy o výsledku
přezkoumáníhospodaření,a je možno ke zjištěnív ní uvedenépodat písemnéstanovisko
ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy kontrolorovi pověřenémuřízením
přezkoumání. Konečným zněním zprávy se tento návrh stává okamžikem maméhoup|ynutí
lhůý, stanovenév $ ó odst. 1 písm. d) zákona o přezkoumávríníhospodaření,k podání
písemného
stanoviskakontrolorovipověřenémuřízenímpřezkoumriní'
Zpráva se vyhotovuje ve dvou slejnopisech,přičemžse jeden stejnopis předává zrístupci
kontrolovaného
subjektua druhý stejnopisse zakládá do příslušného
spisu krajskéhoúřadu.
Zptáva o výsledku přezkoumáníhospodďení byla v souladu s ustanovením$ l l zákona
o přezkoumávání hospodďení projednána a jeden výisk převzal starosta obce Viniěné
Šumice.Nedílnou součástízprávy je seznam přezkoumávaných písemnostíuvedených v
příloze.
Poslední kontrolníúkon' tj. ukoněeníkontroly na místě,byl učiněn dne 26. května 20|?.
Zástupci územníhocelku prohlašují'že poskytli pravdivéa úplnéinformace o předmětu
ořezkoumánía o okolnostechvztahuiícíchse k němu.

JosefDnípal
gtarost8obc€

Zdeňka Vlachová

/2í4-Ó.
z;;ilili'

Obec
vinlčnéŠumice

66406Viničné
Šumice
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P ř í loha ke Zprávě o vÝsledk u př ezko um ání ho spo da ř ení za r o k 2 0 1 6
Při přezkoumáníhospodařeníby|y přezkoumánynásledujícípísemnosti:
Návrh rozpočtuna rok 20l6
Rozpoětováopatřeníod č.I120|6 do č.3/20|6
Rozpočtováopatřeníod ě.4120|6 do ě.6/20|6
Seznamrozpočtoých opatřenív roce 20l6
Rozpočtov'iÚh|ed na období20|'7 .202|
Rozpočetobce ViničnéSumice na rok 20l6
Návrh závěrečného
úětuza rok 20l5
příjmy. psi, komunálníodpad obdobíl -612015
Evidence poh|edávekna rozpočtové
Plán inventurna rok 20l6, Inventurnísoupisy majetku,pohledáveka ávazků k 3l . Í2' 20|6 a
Inventarizačnízoráva zA Íok20|6
ZŠa MŠ.o. o. . Plán inventurna rok 20l6
ZŠa MŠ,i. o. - Invenfumísoupisy,Inv entlrriz:Léní
4ráva za rok 2016
Dohody o provedenípráce os.č.0068 a os. č.0242 . smlou\y a mzdové|isty za obdobi 1.|2/20|6
Mzdové lisry členůzastupitelsfuaobce s osobnímičísly00ó4' 0069,0010,0242' 0266 0265 0068' 0274,
'
'
006l za období0l.04/2016
za období|-12/20|6
Mzdovélisty všechzastupite|ů
Pokladnídoklady květen20ló
Pokladníkniha za květen20l6
Doklady k přezkoumanýmpísemnostem
Výkaz pro hodnoceníp|něnírozpočtuFIN 2-|2Mk3|' 12'20|6
Zřizovací listina včetnědodatkůa příloh příspěvkovéorganizaceMateřská škoIaa Základníškola
viničnéŠumice,
IČo 494 58 884
přispěvkovéorganizaceMŠa ZŠViničnéŠumice
odpisový plrí,rr
Návrh na rozděleníwýsledkuhospodařeníPo MŠ a zŠ viničnéŠumice
příspěvkuna rok 20l ó z rozpočtuobce ViničnéŠumice(TJ SokoI Viničné
Vyúčtování
neinvestičního
Šumice)
Žádosto dotacize dne 2ó. l0' 20l5 (TJ Sokol ViničnéŠumice)
Veřejnoprávnísm|ouvao pos|gtnutíneinvestiční
dotaceč.2016002ze dl..e1ó. 3. 20l6
Finančnílyúčtovánídotace(SmlouvaJMK č.0365ó7/16/oKH)
Finančnír,yúětování
dotace(SmlouvaJMK č.03ó568/lóloKH)
Smlouva o poskytnutídotacez rozpočtuJihomoravskéhokraje ze dne 3l. 5. 20l6
(smlouvač.03ó5ó7/lóloKH - Novostavbavíceúčelového
objektu)
Smlouva o poslr5rtnutí
dotacez rozpočtuJihomoravskéhokraje ze dne 3l. 5. 20l 6
(smlouvaě. 036568/l6loKH . Dop|něníýstroje a lYzbroje a oprava požrímí
techniky)
Kupni sm|ouvana koupipozemkup' č' 1801v k. ú.ViničnéŠumice
ze dne 12' |2.20|6
Kupní sm|ouvaze dne 4. 4' 20ló na nlíkuppozemkuparc.č.l l l9l2
Smlouva o převoduv|astnictvík majetkuČeskérepubIikyč.62-2.5300/20|6. automobilspeciá|ní
poární CAS 32 Tatra 8l5, předávajícíČR.Hasičský
úchrannýsbor Jihomoravskéhokaje,
ICO 70884099,ze dne 19. 10.2016
půjčkyze dne 20. 9. 20l6, poskytovatelSvazek pro vodovody a kanalizace
Smlouva o po-skytnutí
Slapanicko,ICO 49458833
Smlouva o zřízenívěcnéhobřemenek pozemkůmparc. č. l38' l8l 7 pro E.oN Distribuce,a. s.'
IČo 28085400ze dne |5. 4' 20|6.
Účto!.ýrozvrh roku 2ol6
Zápis ze zasedáníZastupite|stva
obce viničnéŠumiceč'5/20|6 zf, dne |4.9.20|6
Zápis ze zasedániZastupitelstvaobce viničnéŠumiceč' 6/20l6 ze dne I9. l0. 20 l ó
Zápis ze zasedáníZastupitelstvaobce viničnéŠumiceč.7120|6ze dne ?. 12.2016
Zastupitelstva
obce viničnéŠumice
č.9/20l5ze dne l6. 12.2015
Zápis ze zasedání
(Návrh rozpočtuna rok 20 l6)
Zápis ze zasedáníZastupitelstvaobce ViničnéŠumiceč.,112o|6ze dne 10.2.2016
Zápis ze zasedáníZastupite|stva
obce ViničnéŠumiceč'2120|6ze dne 23.3.2016
Zápis ze zasedáníZastupitelstvaobce viničnéŠumiceč.3/20l6 ze dne l8. 5. 20l6
Zápis ze zasedáníZastupitelstvaobce viničnéŠumiceč.4/20l 6 ze dne 29.6.2016
Účetníávěrka obce za rok 20l5, Protokol o schváleniúčetní
ávěrky obce za rok 20l5
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