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Zpráva o výs|edku přezkoumání hospodaření
obce Rosička, |c: 00374458 za rok 2009

Přezkoumání hospodaření za rok 2009 by|o provedeno dne 24. listopadu 2009 jako dí|čí
přezkoumání a dne 3. února 2010 jako konečné přezkoumání na základě Žádosti obce
a v sou|adu se zákonem Ó' 42al2a04 sb.' o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celkŮ a dobrovo|ných svazkú obcí (dále jen zákon o přezkoumávání
hospodaření)'

Misto provedeni přezkoumání: KrU detašované pracoviŠtě

Žďár nad $ázavou. Komenského 1786

591 01 Žďár nad Sázavou

Přezkoumáni vykona|a:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Hana Sobotková

Podk|ady před|oži|a: Jiřina Dvořáková . starostka

Předmět ořezkoumáni:

Předmětem přezkoumání hospodařeni jsou údaje uvedené v $ 2 odst. 1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření. V sou|adu s $ 6 odst. 3 písm, b) zákona o přezkoumávání
hospodaření je přezkoumáni hospodařeni prováděno výběrovým zpusobem s oh|edem
na významnost jednotlivých skutečnosti pod|e předmětu a obsahu přezkoumání.
Při posuzováníjednotlivých právnÍch úkonu se vychází ze znění právních předpisu platných
ke dni uskutečnění tohoto úkonu
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A. Výs|edek přezkoumáni

Při přezkoumání hospodaření obce RosiČka neby|y zjištěny chyby a nedostatky

B. Přezkoumané pisemnost i

Př i přezkoumání hospodaření by|y přezkoumány písemnosti uvedené v zápise z dí|čího
přezkoumání hospodaření a dále následujíci pisemnosti '

Uěetní dok|ady . bankovní dok|ady KB v Č' 10|22.10.2009 - v Č' 1 2|31Jz.zoog
Rozpočtová opatřeni - č.6' č.7
Sm|ouvy ostatní * Dodatek ke sm|ouvě o vedení běŽného úČtu r'r Komerční banky' a's.
k poskytování povo|eného debetu. obec Rosička - k|ient.
Smlouvy a da|ší materiá|y k přijatým úČe|ovým dotacím . Dotace PoW083/2009
ze dne 27.5.2009. ''Upravy veřejných prostranství v obci'.
Kniha došlých faktur - k 30'9'2009
Evidence poplatku - k 30.9.2009 (psi. odpady)
Výkaz pro hodnocení p|něni rozpočtu - k 31 12-2009
Rozvaha-k31 .12^2AAg
lnventurní soupis majetku a závazku . k 31 12'2009
Evidence majetku - k 31.12.2009
Rozpočtový výh|ed - rok 20,l 1 . 2a14. schválen 18' 12.2009
Smlouvy o půjčce . Sm|ouva o pujčce finančnich prostředku ze dne
Rosička jako dluŽník' Jiřina Dvořáková jako věřitel.
Pok|adní dok|ady . VPD č. 658.673 a PPD c.273alprosinec 2009 VPD
č.24-26/|istooad 2009

C. PInění opatřeni  př i iatých k nápravě chyb a nedostatků zi ištěnÝch

a} při přezkoumáni hospodaření územniho ce|ku za předchozi roky byly zjištěny
nás|edujicí nedostatky:
Při kontrole Úhrad z bankovniho úČtu obce by|y zjištěny převody na osobní úcet starostky
paní Dvořákové' Jednalo se o vrácené finanční prostředky poskfinuté starostkou na úhradu
provozních nák|adÚ obce' D|e sdělení paní starostky' hradila ze svých finančních prostředku
některé provozní nák|ady v době. kdy na ÚČtu obce neby|y peníze a tyto jí by|y nás|edně
vŽdy vráceny na její Účet. Jednalo se o krátkodobé finanční pujčky. které vŠak neby|y
doloŽeny písemnou sm|ouvou. nebyly schváleny v zastupite|stvu obce a nebylo o nich
účtováno. Výdaje uhrazené z finančních prostředku starostky byly po vrácení na soukromý
účet doloŽeny prvotními dok|ady (faktury' paragony) a schváleny v zastupite|stvu obce např' '
bankovní výpis c' 1 ze dne 223.2aa8. částka 1 326'60 Kč převod dne 14"1'2008' schvá|eno
v ZO dne 4.2.2OA8
bankovní výpis č. 2 ze dne 22'2.2oa8. cástka 5 285.- Kč (z toho 1 715,. provozní režie, 3
570'.KČ měsíčnÍ odměna starostky) - převod dne 22.2.2008. schvá|eno v Zo dne 5'3.2008.
napraveno

b) při di|čim přezkoumáni za rok 2009 neby|y zjištěny chyby a nedostatky

1812.2009. Obec

č.643.657 a PPD



D. Závěr

|. Při přezkoumáni hospodařeni obce Rosička za rok 2009

nebyIy zj ištěny chyby a nedostatky.

||. Upozorněni na připadná rizika, která |ze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,
která mohou mít negativni dopad na hospodařeni územniho ce|ku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření za rok 2009 nebyla zjištěna závaŽná rizika' která
by mohla mít negativní dopad na hospodaření územniho celku v budoucnosti'
Upozorňujeme však, že obec se d|ouhodobě potýká s nedostatkem finančních
prostředku. toto řeši|a uzavřenírn dodatku ke Smlouvě o zřízení a vedení běŽného účtu
u KB,a.s. o poskytování povoleného debetu a současně finanční pújČkou od fyzické
osoby. Je ke zváŽení. zda vyna|oŽené finanční prostředky na některé drobné nákupy
{např. kancelářské potřeby' čistící potřeby a pod") 1sou nezbytné nutné pro zajišt,ování
chodu obce a oÚ v tak nepříznivé finanční situacr

|||. Poměrové ukazatele ziištěné při přezkoumáni hospodařeni;

a) podí| pohledávek na rozpočtu
b) podí| závazků na rozpočtu '.
c) podí|zastaveného majetku na celkovém majetku.. ' ' '
e) podí| celkové zadluŽenosti k ce|kovým aktivum. ' ' '.
d) ukazatel d|uhové sluŽby.
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Hana Sobotková

kontro|or pověiený řizenim přezkoumánI
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podols kontr6|ora povéřeného řízenim přezkoumání

Financován. 77 024,62



Jiř ina Dvořáková

starostka

ozdělovnik

Tato zpráva o výsledku přezkoumáni hospodaření je-souČasně návrhem zpráuy o výs|edku

přezkoumání nospooáráni' přičemŽ xonečným zněnim se stává okamŽikem marného

up|ynutí lhŮty stanovené v $ o oost' í pisň |) zákona o přezkoumáváni hospodaření'

k podání pÍsemného stanoviska xontioiorovi pověřenému řizením přezkoumání nebo

okámŽikem vzdání se pr*va podat písemné stanovisko územního ce|ku'

Tentonávrhzprávyovýs|edkupřezkoumáníhospodařenÍobsahujeivýstedkykonečného
dilčího přezkoumání'

Zgráva o výs|edku přezkoumání hospodařeni byla v souladu s ustanovením $ 1,l zákona

o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden viitisk převza|a starostka obce RosiČka

ane .'{..1...&4Ú..'. stim, Že se vzdáválrava,pooat'pÍsemné stanovisko územního celku dle

5 7oJ.t ,'| písm. f) zákona o přezkoumávání hospodaření.
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Převzal
Steinopis Počet výtisků Předáno

Jiřina Dvořáková
I 1x Obec Rosička

2a3 1x Krajský úřad kraje Vysočina odbor kontrolY
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