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7-,P R A V A

o výsledku přezkoumání hospodaření za rak 2013

obce MAKOV, okres Blansko

Zpráva o wýsledku přezkoumání hospodďení byla vypracována na zák|adě Zápisu z dílčího

přezkoumání hospodaření, které proběhlo dne 12. srpna 2013 a na zik|adě výsledku

konečnóho přezkoumání hospodařeni které se uskutečnilo dne 27. ledna AaA.

Přezkoumání hospodďení proběhlo na zátk|adě žádosti a v souladu se zákonem č. 42012004

Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků

obcí (dálejen zákon o přezkoumávání hospodaření).

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

Přezkoumání vykonal:
Kontrolor pověřený Íizenimpřezkoumání: Ing. Lenka Létalová

Pověření k přezkoumání hospodďení ve smyslu $ 5 zíkona o přezkoumávání hospodaření

vydal JIIDr. Roman Heinz, Ph'D. _ vedoucí odboru kontrolního a prármího Krajského úřadu

Jihomoravského kraje.

Martin Z;ill<a - starosta

Vlasta Houdková - účetní

Při přezkoumání byli pfftomni:



Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodďení jsou

o přezkoumávání hospodaření' V souladu s
hospodďení je přezkoumání hospodďení
na významnost jednotliqých skutečností
Při posuzování jednotlých právních úkonů
ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

údaje uvedené v $ 2 odst. 7 a 2 zákana

$ 6 odst. 3 písm. b) zákona o přezkoumáváni
prováděno qýběroým způsobem s ohledem

podle předmětu a obsahu přezkoumání.
se vycháá ze zněni právních předpisů platných

A. Výsledek přezkoumání

I. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatlry.

L při přezkoumání hospodaření územního celku zapÍedcházející rolry

Při přezkournaní hospodnření za předchazejíeí roky nebyly zjištěny clryby a nedostatIcy n3bo

ýto nedostatl+y byIy jtž ngpravefty.

II. při předcházejícím díIčím přezkoumání

Při předc|uÍzejicim dilčim přezlurumartí nebyly zjištěny chyby a nedostatlql.

C. Přezkoumané oísemnost i

Při přezkoumánrí hospodďení byly přezkoumány písemnosti uvedené v zápise

zptedchinejícího dílčího přezkoumání hospodďení a dále zejména následující písemnosti.

- Evidence rozpočtoých opatření za rok 20l3
- Rozpočtové apatření č. 6 - I0/20I3
- Výpis z běžnéhaúč* ČS č. 0I2 (za obdabi I. 12. - 3I. ]2. 20I3)

- Evidence poštotmích cenin - 2aI3
- Inventarizační zpráva rok 20] 3
- Inventurni soupisy tičtů 0]8, 028, 02l, 03I, a42, 3} l, 3I4, 38], 388, 377, 23I, 403,. 407,

32I, 33], 336, 34Í, j42, 374 a 389 sestavené k 3I. ]2. 0I3

- PIón iwentur na rok 2013
- Kniha přijatýchfaktur za rok 20I3
- Mzdový list za rak 20I3 (starosta a místostarosta obce)
- PokÍadni doklady za měsíc červenec - prosinec 2aI3
- PříIoha účetní zavěrky sestaveng k 3I" 12. 20I3
- Útetnt doklady za měsic září - prasinec 20I3
- SmIouva ag. č. a2I299/I3/oŽP o poskytmltí dtstace z rozpočtu Jihomorwshého kraje ze

dne 8. ! ]. 20t 3 (tospodaření v lesích)
- Zaměr obce Ma\nv na prodej pozemku p.č. 80/2 o ýměře I92 m2 v k,ú, Makov

n
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- Záměr obce na ujpůjčka (beryIatné užívanf čdsti pzemlat p.č. 288/3 o šíři 5,6 m pro

ričely příjezdavé cesíy k nemovitasti ě.2 v ktú. Makou)

- Protokol o proškoÍeni čIeftů itwentarizační komise obce Mckov ze dne 16. 12. 20I3

- Zapis o průběhu 25. zasedáni ZastupiteÍstva obce Makov ze dne 26. 7. 20I3

- Zapis o průběhu 26. zasedaní Zastupitelstva obce Makov ze dne 27, 9. 20I3
. Ztitpis o prfebětru 27. zasedoní Zastupitels*a obce Malrov ze ďrc 20. I2. 2a]3

- Zapis o prt}běhu 27. zasedáni kstttpitelstva obce MalQv ze drte 8. I1. 20I3

- Protokot o ýsledlal kontroý finaněního ýboru ze ďne 15. 6. 2013 (pokladna k 3I. 5.

20I s)
- Protokot o ýsledtru kontroÍy kontrolního vyboru ze dne 8. 6. 2013 (prořezánlka suchých

tl nežadoucich dřevin)

D. Závér

Při přezkoumání hospodaření obce Makov za rok 2013

nebvlv z i  ištěnv chvbv a nedostatkv

II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatkůo

která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

- Při přezkanmání hospodařeni ru rok 2aI j nebyla zjištěna žádnó zavažna rizilm, herá

by wohIa mít negatiwtí dapad ru hospoffiení územního celht v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku . 2,11Ya

b) podíl závazk& na rozpočtu územního celku .'.... I,40Yo
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ....... .... a Ya

Makov, dne 27 . ledna 2014

Jména a podpisy kontrolorů zÚčastněných na konečném dílčím přezkoumáni - zaKrajský úřad

Jihomoravského kraje

Ing. LenkaLéta|ová úu,
kontrolor pověřený řízením přezkorrmírú podpis kontrolora pověřeného

Tato zpráva o ýsledku přezkoumání hospodďení obsahuje i ýsledky konečného dílčího
přezkoumání. Starosta obce Makov pan Martin z\|ka a účetní obce paní Vlasta Houdková
prohlašují, že podle $ 6 odst. 2 písm. e) zákona o přezkoumávání hospodaření poskytli
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pravdivó a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu

a převzali dle $ ó odst. 3 písp. k) náwh zpriLw o qýsledku přezkoumání.

Martin Žitua

starosta obce

VlastaHoudková fui/ podpis účetní

Poučení

Tato zpráva o qisledku přezkoumání hospodaření je současně i náwhem ZpÍáw o r1ýsledku
přezkoumání hospodďení, přičemŽ konečným zněním se stává okamžikem marného uplynutí
lhůty stanovené v $ 6 odst. 3 písm. 1) zrákona o přezkoumávání hospodďení, k podaní
písemného stanoviska korrtrolorovi pověřenérrrrr ťtzením přezkoumání.

Územní celek může do 30 pracormích dnů od předaní náwhu zpráxyo ýsledku přezkoumání
hospodaření podat písemné stanovisko k návrhu zprávy o qýsledku přezkoumání hospodďení
v souladu s $ 6 odst. 3 písm. l) zákona o přezkoumávání hospodďení.

Stanovisko zašle územní celek na adresu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru
kontrolnímu a právnímu, k rukárn kontrolora pověřeného řízením přezkoumání.

!á, niŽe podepsaný starosta obce Makov prohlašuji, že nemám k tomuto návrhu zprávy
o vysledku přezkoumání hospodďení obce za rok 2013 připomínek a nebudu podávat
písemné stanovisko podle $ 6 odst. 3 písm. |) zákonao přezkoumávání hospodaření.

Zpráva o ýsledku přezkoumání hospodďení byla v souladu s ustanovením $ 11 zákona
o přezkoumávání hospodďení projednána ajeden ýisk převzal starosta obce Makov dne
27.lednaZAI4.

Martin Zilka

staosta obce
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