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zPRÁvA

o výsledkupřezkoumáníhospodařeníza rok 20|3
dobrovolnéhosvazku obcí (dále jen svazek obcí)

čnnxouonSKo' okresBlansko
Zpnávao ýsledku přezkoumríníhospodařeníbyla qpracována na záHadě zápisu z di|čího
přezkoumání hospodaření, které poběhlo tlue 21. října 20|3 a na základě v$Icdku
konďného přezkoumání

hospodeřen|, kteé se uskutďnilo

Přezkoumání hospodaření ploběblo na ákladě

ádosti

dne 7. dubna 2014.

a v souladu se zákonem

ě. 420D004 sb., o pŤezkoumáváíí hospodařenI územních samospávných cellol
a dobrovolnýchsvazkri obcí (drálejen zíkon o pfuzkoumáváníhospodďen0'

Mfuto provedenípřezkoumání:

Úfud městyseČemáHon
&ím.Mfiu 50. ó79 2 l cemá Hora

Př€zkoumání lTkonsl:
Kontolo! pověřený řízeDímpřezkoumtiní: Ing. Mrrek Kupkr
Kontrolon

JanaBureerová

Pověřeník přezko'mání hospodařenl ve smyslu $ 5 zákoĎa o přezkoumává!í hospodaření
vydal JUD!. Roman Heinz, Ph.D. - vedoucíodboÍukontolního a právníhoKťajskéhoúřadu
Jihomoravskéhokaie.

Pff přezkoumání by|i přÍtomnil

Ing. ondř€j Měšťan. předsedr
JaroslavaPlhoňová- účetní
svazku

PředmětDřezkoumónl!
PřŤm:tem
uv€de!é v $ 2 odst. l a 2 ?Ákon^
.př:+9uDfuj hospodařeď jsou ú<laje
o prezxoumavánt
rIospodai€ní'v souladus $ 6 odst. 3 písm.b) ákona o přezkoumávání
bospodařeďje ptezkouÍťáďbospodařeníirovaaeno -y*rovfr 'půs;;.
s ohledem
uyauoTo"l
skutečností
poďe
předměfu
Jednotliyýcb
a
oLsahu
přezkoumáni.
Pjednotliých pnivníchri&ouů
Pň posuzování
se vychrázize aenl právnictrprcapis.lpIatrycn
ke dli uskutečDěď tohoto rikánu.

Á. výs|edek Dřezkoumání
I. Při přczkoumáníhospodařen|nebyly zji!.ěny cbyby r nedostatky.

I. při př€zkoumán| hospodrřen|územ!íhocelku zs předcházejícírolÍy
za předchózející
rok1tnebylyzjištěnychybya nedostatlEnebo
|i! nrez'kou1án!|ospodořeni
ryronedoslatkybylyjiž napraye,,''
tr' při předcházejícímdnčímpřezkoumíď
Při předcházejícídílčím
c||yb!a \edoslatky.
Přezkounrinínebll, zjiště,|y
c. PřezkouEatréDí8eEnosti
Při- přezkoumáni hospodaření byly přezkor'mány píserrrnostiuvedené v ápis€
z předchÁznjlgiůo
di|ěIhopřezkoumiiďhospodďeoía drálezejména
následující
píseonosti:
.
.
-

I,Nentarizaění
zpróýaza rok 20t3
Plón inýenturze dne3' 12' 2013
zipis o it,sín'lkráži
(proškolení)
fiech členů
iwentqňzaěníchkomisíze dne 13,12.2013
Inýenlurní
soupisyúčtů
23] a 401
Učemí
dokladyza mě,ícříjen- prcsinec
Učlouirozwh roku 2013
hHadatelslai smlouvasyazhtobcíČernohorsko
ze dne1. 2, 2002
stanovysyazk obcíČernohorsko
ze dne 19.4, 2011
Dodatekč.] kz StanovdmsyazhtobcíČernohorsko
ze dne20. 5, 20!3
Zipis ze shrcmáždění
stdroslůsýazh|obcíČernohorsko
ze dne16, r 2. 2013
D. Závěr

Při přezkoum{níhospodařenícvrzku obci Černoborskoza rok 20t3
DebYlv

ziištěIv

chvbv
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II. Upozoněui nr přlpední rizik& kter{ |"' dovodit z€ zjištěných cbyb s lcdoststků'
LÍerí lrohou Eít u€grtivní dopad na hospodrřtni úz€murlho c€lku v budoucnu:
- Při přezkoumáníhospodařeníza rok 2013 neýa zjištěnažidnó zóýažnárhika, řaerá
by mohla mítnegatiw,ídopad ru hospodažení
územního
celht y budoucnosti.
III. Poměrové
"tr"""t€ | e zjištěnépň př€ z kouEíEí hospodařeníl
|i?emního
a)podílPobled]ávek
na rozF'očfu
c€ l l:u ............................
......,..,,.,,
0 o/o
b) podílávazků na lozpoětuúzemního
celku .
..,..,..'..'0 o/o
c) poďl zastavenéhomajetkuna celkovémmajetkuúzeÍnního
celku .,..'..''.. o yo
ČerrríHora"dne 7. dubna 2014
JméDaa podpisy kontsolorůáčastněných na konečném
dílčí'!přezkoumání- za Kmjský úřad
Jihomoravskéholaaie
Ing. Marck Kupka
'oE

konto|or pověř..ý řízlnÍmpř€'loum'nl

pov#lného řI"film pr.zkouná'r

ďlčího
Tato zpráva o \.ýsledkupřezkoumá!íhospodaření
obsahujei \.ýsledkykonečného
pan Ing. ondřej MěŠťau
pŤezkoumá. Předsedasvazku obcÍČemohorsko
a účetrrí
wazku
písm.
e) ákona
svazku obcí paní JaroslavaPlhoňová prohlďují, že poďe $ 6 odst' 2
ínformaceo pfudmětupřezkoumánJ
o př€zkounúváníhospodďeníposMi pravdivéa úplné
a o okollostechvaahujícíchse k němu a přev.zatiďe $ 6 odst. 3 pí.$n.k) náwh zpnávy
o ýsledku pfuzkoumárú.
lng. ondřej Měšťan

sYaz.k obcíČrmohoBko
.í&r'.H@!o.bÚ }|r. 0'l 21
svazxuom: 7íl 932/t3

prenscdasvazkuobcl

JaroslavaPlhoňová

\-^\
podpis úč.t'Isvlzku

úč.! sva.lu

Poučcní
Tato zpťávao výsledku přezkoumáď hospodďeníje současněi niwhem 4rály o vjsledku
pře7,koumánlhospodařenj,přičcmŽkonďnýlr aěním se stává okatnžikemmaméhouplynuť
lhůty stanovenév $ 6 odst' 3 pÍsm. l) ákona o přezkoumávání hospodařenJ' k podáď
pÍsemného
st$oviska kontrololovi pověř€nému řÍzenímpřezkoumání.
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Územnícclek můŽedo 30 pracovních
dnůod předánlnávrhuzprávy o ýsledku přezkounání
podatpíseonéstanoviskok nóvrhuzprávyo Úsledku přezkoumáníhospodďení
bospodař.ení
v souladus $ 6 odsr 3 písE' l) ákona o pfuzkoulráváníhospodaření.
stanoviskozaš|eúzetrrm|
celek ua adresuKrqjskéhoúřaduJihomoravského
kraje, odboru
kontolnlmua právnllntr'k rukámkontrolorapověfuného
řízenímpřvz*oumání.
předsedasvazlruobcíČemohoskoprohlašuji,
Já' nížepodepsaný
Ženemámk tomutonávrhu
zprávy o \.isledku přezloDmíníhospodařenl za rok 20|3 připomíneka nebudupodávat
písemné
stanoviskopoďe $ ó orls. 3 písrn.l) ákona o přezkoumávání
hospodařenl.
Zpráva o \.ýsledku přezkounrání hospodďcní byla v souladu s ustanoveďm $ 1l ákona
o pfuz*oumávád hospodaře!í projednána 8 jeden \.ýtisk přewzal předseda wazku obcí
cemohoÍskodne 7. dubna 2014.
sva'.k obcÍčornohorsko
ním. l|!U 5A b.Í. |b. 67021
|č(}''|193243

Ing.ondřej Měšťal

podpbpř.dscdysr!*u obcí

DřEds€dr svaz}u obcí
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