
Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor kontrolní a právní . oddělení přezkumu obcí
Žerotínovo nám' 3l5
601 82 Brno

QRZn.: S - JMK 3995912012 AY\P
C. j.: JMK 39959/7AIZ

ZPRAVA

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2at2

obce MAKOV. okres Blansko

Zptáva o qýsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na zák|adě Zápisu z dílčího

přezkoumání hospodaření, které proběhlo dne 1ó. srpna 2o72 a na základě výsledku

konečného přezkoumání hospodaření, které se uskutečnilo dne 5. února 2013. Přezkoumání

hospodaření proběhlo na zák|adě žádosti a v souladu se zákonem č. 42012004 Sb.,

o přezkoumávání hospodďení územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

(dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření).

Místo provedení přezkoumání: obecní úřad Makov
Makov 25,679 72 Kunštát

Přezkoumání vykonal:
Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ladislav Kabeš

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.

Martin žilt.a . starosta

Vlasta Houdková - účetní

Při přezkoumání byli přítomni:



Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hbspodaření jsou údaje uvedenó v $ 2 odst. 1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodďení. V souladu s $ 6 odst. 3 písm. b) zákona o přezkoumáváni
hospodďení je přezkoumání hospodďení prováděno qiběroqim způsobem s ohledem
na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.
Při posuzování jednotliqich právních úkonů se vychází ze zněni právních předpisů platných
ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

A. Výsledek přezkoumání

I. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjfitěny chyby a nedostatky.

B. PInění opatření k odstranění nedosrtatků zi ištěnÝch

II. při předcházejícírn dí|čím přezkoumání

Při předchazejícím díIčírrt přezkoumóni nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Přezkoumané písemnost i

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti uvedené v zápise
zpÍedchinejícího dílčího přezkoumání hospodďení a dále zqména následující písemnosti:

- Rozpočtovóopatřeníč" 5 -8/2aI2
- Rozpočtouý ýhted 2014 - 2015
- inventurnísowpisyúčt?3018,a2l ,02B,03l ,042,078,08],a88,23],263,3]],314,32I,

331, 336, 342, i4I, 374, 377, 381, 388, 389, 443, 451, 951
- Inventarizační zprava ze dne ]]. ]. 2013
- Mzdové lisy členů zastupiteÍstva ze rok 20I2
- Pokladní doklady za měsíc listopad 20I2
- Dohoda o provedeni prúce ze dne 5. I0. 2012
- Kupní smlauva ze drue 5. 9. 20I I prodej čósti pozemku p.č. 286/2 dil b o ýměře 92m2,

doklady srruvisejici
- Zaměr pradeje ze drte 30. 5. 2aI I
- o@isoý plan 2012, doklady sottvisejicí
- PIám inventur na rok 20I2 ze dne 22, I0. 20I2
- Zapisy o pruběhu 18, 19 a 2a zasednní Zastapitelstva obce Makov

D. Závěr

I. Při přezkournání hospodaření obce Makov zarok2o12

nebvIv z i ištěnv chvbv t nedostatkv

n
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II. Upozornění na případrr.í rizikao která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků'
která rnohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

- Při přezlrcumání hospodaření za rok 2aI2 nebyla zjištěna žadnri závožna rizila, která
by mohla mít negativní dopad rn hospodaření územního celku v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podílpohledávek narazpač:filinemnihacelku .................. 0,31yo
b) podíl závazkťo na rozpočtu územního celku .... |2,56yo
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku '...... .... o ola

fV. ostatní sdětení pro přezkoumr{vaný územní celek

- Upozor-ruujeÍne na novelu zákona č. 563/199} sb., o účetnictví provedenou zákonem
ě. 239/2012 Sb., s účinností od 1. 9. 2a]2, kterou dochdzí kvýmatnn,é uněně pro cbce,
dobrovolné svazlry obcí a jejich přispěvkové organizace. Změnami přísluŠných zákonů
došlo k zavedení povinnosti schvalování účetních zavěrek sestavenýchjiž za rok 20I2.
Úeent zavěrku obce scÍwaluje zastupiteÍstvo obce a účetní zóvěrku příspěvkové
organizace sc}naluje rada obce. V obcích, které nemají zvolenou radu, je vyhrazeno
sclwalování účetní zavěrky zřizovarých příspěvkoých organizaci zastupitelstvu obce.
Útetni závěr!ru dobrovolného svazku obcí schvalýe nejméně tříčIenný orgán tohoto
svazku, jenž musí být předem určen stan<wami dobrovolného svazku obcí. BIižši
požadavlry na organizaci schvalovaní učetních zavěrek upraví provaděcí pravni
předpis.

Makov, dne 5. února 2013

Jména a podpisy kontroloni zučastněných na konečném dílčím přezkoumáni - zaKrajssý úřad
Jihomoravského kraje

Ladislav Kabeš 4
kontrolor pověřerrý řízenírrt přezkoumfurí @pis kontrolora pověřeného řízením

Tato zpráva o qýsledku přezkoumání hospodďení obsahuje i r1ýsledky konečného dílčího
přezkoumání. Starosta obce Makov pan Martin Zi|ka a účetní obce paní Vlasta Houdková
prohlašují, že podle $ 6 odst. 2 písm. e) zákona o přezkoumáváttt hospodaření poskytli
pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumárrí a o okolnostech vztahujicich se k němu
a převzďi dle $ 6 odst. 3 písm. k) náwh zprávy o výsledku přezkoumání.
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li^&: eY,tT.u'
Martin Žitua ze xuruŠrÁr nJňron.

stmosta obce

Vlasta Houdková

starosty obce

podpis účetní

Poučení

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i náwhem zprávy o aýsledku
přezkoumání hospodďení, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného uplynutí
ihůty stanovené v $ 6 odst. 3 písm. l) zákona o přezkouménáni hospodaření, k podání
písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému Íizenim přezkoumání'

Územní celek může do 30 pracovních dnů od předaní náwhu zpriwy o vysledku přezkoumání
hospodďení podat písemné stanovisko k návrhu zprávy o qýsledku přezkoumání hospodďení
v souladu s $ 6 odst. 3 písm. |) zákona o přezkoumávání hospodďení.

Stanovisko zaš1e územní celek na adresu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru
kontrolnímu a právnímu, k rukárn kontrolora pověřeného řizenimpřezkoumání.

Iá, niže podepsaný starosta obce Makov prohlašuji, že nemám k tomuto náwhu zptávy
o qýsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 20|2 připomínek a nebudu podávat
písemné stanovisko podle $ 6 odst. 3 písm. |\ zikana o přezkoumávání hospodďení.

Zpráva o r1ýsledku přezkoumání hospodďení byla v souladu s ustanovením $ 11 zákona
o přezkoumávání hospodďení projednána a jeden qírtisk pÍevza| starosta obce Makov dne 5.
února zal.3'

OBEC N'TAKOV

Martin Žltt<a

tČ o; 0 37 238
72 KUNŠTÁT na MoR.

starosta obce starosty obce
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