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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodařenÍ
obce Rosička, lCo: a0374458 za rok 2010

Přezkoumání hospodaření za rok 2010 by|o provedeno dne 8' záíí 20í0 jako dílČí
přezkoumání dne 2' Února 201,| jako konečné přezkoumání na zák|adě Žádosti obce
a vsou|adu se zákonem c' 42ol2o04 Sb., opřezkoumávání hospodaření Územních
samosprávných ce|ků a dobrovolných svazků obcí (dá|e jen zákon o přezkoumávání
hospodaření).

Místo provedení přezkoumání: KrÚ detaŠované pracoviště

Žd,ár nad Sázavou' Komenského 1786

591 o1 Žd,ár nad Sázavou

Přezkoumání vykonala:

- kontro|or pověřený řízenímpřezkoumání: Hana Sobotková

PodkIady předloŽiIa: Jiřina Dvořáková - starostka

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v $ 2 odst. 1 a 2 zákona
o přezkoumáváni hospodaření' V sou|adu s $ 6 odst.3 písm. b) zákona o přezkoumávání
hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s oh|edem
na významnost jednot|ivých skutečností pod|e předmětu a obsahu přezkoumání'
Při posuzování jednot|ivých právních Úkonů se vychází ze znění právních předpisů p|atných
ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

te|.: 564 6027o7' fax: 564 602434, e-mai|: posta@kr-vvsocina,cz, internet] www.kr-VYsÚcina'cz

lČo: zoegoz+s' bankovní spojení: Vo|ksbank a'š., Č'ú.: 4050005000/6800



A. VÝsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodařenÍ obce Rosička nebyly zj ištěny chyby a nedostatky'

B. Přezkoumané písemnost i

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti uvedené v zápise z dílčího
přezkoumání hospodaření a dá|e nás|edující písemnosti:

Účetnídok|ady - bankovnídok|ady v"č. 1ot2O10' v'č. 12t2o1o
Rozpočtová opatření - č.3l zo 13'10.2010, č.4l zo 1o'11.2010, č.5/ zo 29'12'2010, Ó.6l zo
19 1.2011
Pok|adní doklady - č'd' 650/3.12.2010 - č'd. 669 l29.12.2010
Sm|ouvy a da|ší materiá|y k přryatým Úče|ovým dotacím - Dotace PoW078l2a10 ze dne
31'5.2010. ' 'oprava kamenného kříŽe z r. 1834 a oko|í''
Evidence pop|atků - k 30' 12.2010 - psi, odpady
Kniha doš|ých faktur -  k 31.12.2010
lnventurní soupis majetku a závazkŮ - k 3,l .12,2010
Evidence majetku - k 31. 12.2010
Kniha doš|ých faktur - K 31 .12.2010
Výkaz pro hodnocení p|nění rozpočtu - k 31 '122010
Rozvaha-k31 .12.2010
Kniha odeslaných faktur - k 31.12'2010
Bankovní výpis - KB č.'1012010,č,1212010
Sm|ouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) - Kupní sm|ouva a zřízení
věcného břemene ze dne 25.10.2010. obec Rosička jako prodávající - pozemek nově
vznik|á p 'č' 2110. Vk|ad KÚ 25'1o'2o1c.
Kupní sm|ouva ze dne 25.10.2010' obec Rosička jako prodávající pozemek p'Č. 2112' Vk|ad
KÚ 16.11.2010'
Účtovyi rozvrh - r' 2O1O
odměňování č|enů zastupite|stva - schvá|ení výŠe odměn zastupite|Ů ze dne 1o'11.2010-
zápis z ustavující schůze Zo
Sm|ouvy o dí|o - Smlouva o dí|e č.2l201o z3'5'2010 se zhotovite|em Zahrada Vysočiny s.r'o.
na úpravu veřejného prostranství, ošetření ze|eně a výsadba po rekonstrukci kamenného
kříže za 30 000'- Kč.
Sm|ouva o dí|o č.1012010 z3.5.2010 s Martinem Kovaříkem- restaurátor' sochař - oprava
kamenného kříŽe u kap|ičky za70 000,. Kč.
Pokladní kniha - za měsíc prosinec 2010
Zápisy z jednání zastupite|stva vcetně usnesení - zápis z ustavující schŮze ZO ze dne
10.11 2010
Zápisy o Činnosti FY z 12.10.2010,26.12.2010 a KV z 12'10'2010, 26Í22010

C. Plnění opatření př l iatÝch k nápravě chvb a nedostatků zi ištěnÝch

a) při přezkoumání hospodaření Územního celku za předchozi roky nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoum áni za rok 2010 neby|y zjištěny chyby a nedostatky
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D. Závěr

|. Při přezkoumání hospodaření obce Rosička za rok 2010

nebyly zj ištěny chyby a nedostatky'

l|. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zj ištěných chyb a nedostatků,
která mohou mít negativní dopad na hospodaření územniho celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření za rok 2010 neby|a zjištěna Žádná závažná rizika, která
by moh|a mít negativnídopad na hospodaření územního ce|ku v budoucnosti '

l l|. Poměrové ukazatele zj ištěné při přezkoumáni hospodaření:

a) podí| poh|edávek na rozpočtu . . . .  " . .  '  3,  10 %
b) podí| závazkŮ na rozpočtu . ' ' . . ' '8,76 ok

c) podí| zastaveného majetku na ce|kovém majetku. . .. 0 %
e) podí| ce|kové zad|uŽenosti k celkovým aktivům. '" ...2,77 o/o

d) ukazate| d|uhové s|uŽby' '  ' . ,9,44 o/o

Přehled za rok201O
daňové 696 782,57
nedaňové 99 263,17
kaoitá lové 28 824,

157 652,

celkem 982 521

Žd,ár nad Sázavou dne 3' Února 201'1

Za Krajský úřad kraje Vysočina

1i, r ...l .; ..i. 1. rl i 'n rÍ
b.^--1,t  - ' i
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Hana Sobotková

kontroIorka pověřená řízením přezkoumáni

Ž!,2/' .-'/../. .
podpis kf i{rolorky pověřené řízením přezkoumání

Tato zpráva o výs|edku přezkoumání hospodaření je souČasně návrhem zprávy o výs|edku

přezkoumání hospodařéní, přičemŽ konečným zněním se stává okamŽikem marného

uplynutí |hůty stanovené v $ 6 odst' 3 písm' |) zákona o přezkoumávání hospodaření,

k podání písemného stanoviska kontro|orovi pověřenému řízením přezkoumání nebo

okamŽikem vzdání se práva podat písemné stanovisko územního celku.

běŽné vÝdaie B75 596'78

Financování .106 924,96

E.

---



Tento návrh zprávy o výs|edku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konecného

dílčího přezkoumání'

Zpráva o výs|edku přezkoumání hospodaření by|a v sou|adu s ustanovením $ 11 zákona

o.přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převza|a starostka obce Rosička

. ťi', Že se vzdává pÉva podat píáemné stanovisko územního ce|ku dle $ 7 odst' 1 písm. f)

zákona o přezkoum ávání hospodařen í.

Dne . .  {.&;. 'L. .(// aÝ.A
oBE9.1oŇ9}t1Éc'\\pxov

c-pA \L-r 4458S/tL.r-a+sa
rCoi ' '

Jiřina Dvořáková du,*,ť*u
starostka podpis starostky

Rozdělovnik

Steinopis Počet výtisků Předáno PřevzaI

1 1x obec Rosička Jiřina Dvořáková

2a3 1x Krajský úřad kraje Vysočina odbor kontrolY
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