Krajský

úřad

Kraje

Vysočina

odbor kontroly
Žižkova 57, 587 33 JihlalJa
Stejnopis

č.:

Č. j.: KUJI 40487/2018 KO

Zprávť'" CI

výslG:cHm přezko umání hospodaření
obee Dobrá Voda

se sídk)m Dobrá Voda 103, 5945 1 Křiža nov , IČO: 00544175
za rok 2017

Přezkoumán í hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne 23. srpne 20'17 podle § 5 odst. 3 zákona Č. 420/2004 Sb. ,
o přezl<o umávání hospodaření (Izemních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Přezkoumání bylo provedeno dne
11 . září 2017 jako dílčí přE':!::(oum~~ni a dne 31. I,větna 2018 jako konečné přezkoumání na
základě žádosti oi)ce \' souladu s § ~. zákona o přezko umávání hospodaření. Posledním
kontrolním úkonem V8 sl11ysiJ § '12 ods!. 1 písm . g) zákona Č. 255/2012 Sb., o kontrole bylo
vrácení podkladů vyžManých k 9!e:1.koumání dne 31 . května 2018 .

Mís'lo provedení pi'w.lcol!.máni:

Obec Dobrá Voda
Oobrá Voda 103
594 51

Přez~;:ou r{íání

Křiža nov

vykOl!r:al:

- kontrolor pověřený ři~,enirn pře:~I<ournúni:
pověření ČíSlO

Ing. Jiří Pejcha

20H50tiG5S:1__.3
Vlad imír Zástěra - starosta
Jaromír Kubíš - místostarosta
ing . Jaroslava Klapalová -

účetní

Předmět P.řfl,lsQU!DQ.!]l;
Předmětem pře;:.koum,~ní hOSil odařeni jsou ')daje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona
o přezkoumávání lIo:spod&!'GJ1!. Přezkoumání h ospodaře n í bylo provedeno výběrovým
způso bem s ohleoem ",2 V\'Zflélmnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu
přezko um áni: I~ři 90suzovi.t~l í .·ednotlivých právních úkonů se vychazí ze znění právních
předpisl~ p!atnjÍc!l ke: ,t~ i liskuté·čr:ěr.i tohoto úkonu.

tižkova 57, 587 33 Jihlava, I ČO: 70890749

ID datové schránky: ksab3eu. e·mail: posta@kr·vysocina.cz

'1

A. V í, s i ~ Ci !J.K.JJ.L!jz!'.f'.Ij.E!.~.D)
Při

přezlcoum~lJ"í

ho~;po:iar8f1í

obce Doorá Voda

byly zjištěny

následující chyby

a nedostatky:
Pře dmět: Z".kon Č. 420/":>00l, "h.
peněžn ích

Právní
č.

§ 2 odst. 1 písm . a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně
opera,:í, f1K?tjí:o:ci', s" rozpočtových prostřed ků

př(~dr: j s :

Č . .:·. ",00009 St) ., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
(;četnictlí, ve znění pozdější ch předpisů , pro některé vybrané účetní

\\,hbška

563/1991 Sb., o

jednotky, ve znéní

poz(r~jšlch ~~řed1)is~!

§ 14 Dost 10 - L!""T.n; c0ie:, n"dodržel oosa hové vymezení položky rozvahy "AII.10 .
Diouhodobý hrnctný ITi9j!:!LB1< ur{~8n9 k prodEji".
Obec provedb pl'e:;c ..·.'';n ,;t,,'rÓních rozecnkLI reálnou hodnotou ve výši 4.748.481,79 Kč.
Tato částka b:;!,· chyLl1é Z3ljč\:owína nCl majetkový účet 031 Pozemky nikoliv na účet 036
Dlouhodobý n"13jF.!tel< urč\:'lj\"' k ~,rnc.~::ji .

Při

dílčí m

pi'e;;:knul'Ili:JLÍ \)~I'!l'o::!~Jř~mi obt:!) Dobrá Voda byly využity následující

písemnosti:

Stanovení zá\lazn~!di tJ~3~':lte~I~' ?'ř'z0n9m cr~?an izacím - organizaci ZŠ a MŠ Dobrá Voda
sdělen) písar:,nf, 2,a:o:,:c li 0)(:8 dL" n , 1:2. 20'16
Rozpočtová opatře;,~í

- Č. 1 schvá ieno zE,,;!:upitE,'st1ilHli oi:ce dnG '17. 2. 2017, na internetových stránkách obce
zveřejně n o d(;e 'i 9 . ~! . 21~'17'
.. Č. 2 scllvtleflo ;,: Ci ,tU'Úco!S"i")"i'I r;c)(;r; rl'·,e
3. 2017, na internetových stránkách obce

n.

G. ~~~, ~:;~;i'!,
3 Schvéllm':..' ', ';3S;, pil";SIV'é,IT! ODce ons 2. 6. 2017, na internetových stránkách obce

zveřej ně:')() or,~~

- Č.

zve!ejněr,o

dnE;

a.

Z8věreči1\1 lič:"t

6,

~'O-:-Y

. 2:a :,A:

~,J(n) ,

r,";,'rI1

2veř2j něn

na úřední desce obce od 9. 5, 2017

do 10,6.201'1 c: ,,::I i"rtHC.é'to',·ídl otrán:(ách obce od 13. 5. 2017 do 2.6. 2017. Schválený
zastupi:e!stvé'l"n l1ile", ctill' !c. 6. :20"/ é: v'j'ro};ern - bez výhrad. Schválený závěrečný účet za

rol< 2016 je
R,ozp·~čtov~'

Z'J:)~~:_:j'-i·~~q

výi' ",,-I

dne 18. 3. 2C,\ t'
Návrh rQzpo~w -

obce od 1. 12.

,"Je ii1Í.:~:r\::'tnv:;,-;!~. s;:f.~n! \ách obce
,,/·,n:\fcr; n,! r ,)!(y 2017 - 2023, schválen zastupitelstvem obce

~\a 1(",

?~11,S

:;on

;,v'·;řejni'n 1':2 úřední

desce obce a na internetových stránkách

!J O 1~:;, 1:? ?C1()

Sch vák;,r.~· ('J;-~~C''::E-'t -

n'::: "()k :2J'i'."1 by!

~::;hvé,len

zastupitelstvem obce dne 16. 12, 2016.

Schvál,,)[1\i fO;":.(i;c,,,: G:;;) "Cl :(,f. ;,0',7 Dvl 2veřejněn na internetových stránkách obce
cine '1B, 1.? . 2C '1f~
Pokladní doh:!;oj'" "" ",;,1.,':'·; 1"';21< :CC,:<i:3cinl pí'íjmové doklady a pokladní výdajové doklady
c.
- 1 - ".,)r._
")
Pok:ac:nf knlric! - ('~'ecl~1.i:;~\, (l'jJI,": ~ "(2·\11.1 fce oni :30. 6. 20 17
Účetní clok!i"c:v: ";EJ ..' [d,~ ';:,." r :'. 12','.1', - 6, Č. 123 - 126/1 - 2, Č. 109 - 113/1 - 6,
Č, 114·, '1'2': ': ',; .",,:'f~? :'·,',·,,:C",,\;'1:; úctu č; . 15í2017 - 18/2017 vedeného u Komerční banky
a.s.
ÚčetniGl'J! o~"~I,,t',i .. );;e:.1i ,~s'.,t',·\((j ct::;-; za rok 201 6 schválena zastupitelstvem obce
cine 'j 7. 2. 20'\7

2

Evidence ~Df.k,t!". l:'·· ,:: ie:'iC';.:C",,; ·.;oc!!e ,;"(3'J li Ke clni :lO. 6. 2107 (odpady) - elektronicky
Ban k ()v l~ i Vypi3V - přGC:';):~:f,~" :';J mblc cerven (výpisy z běžného účtu Č. 16/2017 - 18/2017
vedeného II 1(0;-f',81.::n( bEl.:"y :c. s. vÝ'P!s z béžného účtu Č. 6 vedený u ČNB)

Rozva.hél -,

.:;,e~ta\.'':~;·)í~

:.:1 ~:({á;:}J

Výkaz zi::i:<u

i••

..

:.3.

: :~ :i\"I, :i~:·.

~01 'l

~:;C2~:;:~JC;'~ f(C

dnI 30. 6.

20'I ř'

sesteve-n !<e dni 30. 6. 2017
Kniha CdSS!2fi'ích !'~':(,,,: .. I,'F(j:'~J~,n :;" -:lni 30. 6. 2017 (fa č. 100001) - elektronicky
f(niha ciošlýci1 fa!ct!!r· :'i,,,,j ...,~:.o:.' ',8 {! '1i 30. G. 2017 (fa 100001 - 100063) - elektronicky
Příloh a \"O Z\f ::l~",y " S:::,~j t3_ .fd"·\~\ k:: cr!; '3"~" 6. 20';/,
Dohody o pr()W;f' ~.;.t;: íY{;:::'::<

V~'kEl z

~

pro ho(lncccr:i ;",fU"l: r:x2.;.;C,C:'j

- ze dne 9. 5.
- ze dn,!::: 3. 5
Sm \ouv'ý

c:

~/O'!,?

n-3

?C\'~".7

n.: -i,(:.'.b:' 'JÍ

:~l:IJ:\

..I::'::'.:'-r:·(.'!l p.~OS·T::H'lSt\r'j
.'\_":::-:.~;

\1<'::'1

i~';08~rn n f:jtví

iJf.:~.I()dl.! ,,~·!~,·(::.ti·_.- .:~:.~ tli::'':; ;~"(Cl2l, ~::i'!Ěm a, převod) :

- kupní soo!oll\':1
zve řejnění

hc"e.: .:< ,,"" ,;;; ;::,.

f.'~';"f!r'i·i.l

(:'!>~.'.:~,E:

tl,,,

G:", ~'f;. 6 . 2017. právní účinky vkladu dne 28. 6. 2017.
oesce obce a internetových stránkách obce

:it:~?oni

1;

od '19. 4. '201'i'
' 1 . C': .;,::.,,/ i"o(hj schv6Ie" zastupitelstvem obce dne 2.6,2017
- kupní srn!cu·.'ic (,)h,':: .... ,d,·:., "Co ons 22. ;>" 2017, právn i účinky vkladu dne 22. 2. 2017,
kou pě '2ch\.'2.:er\.:.; ~:' ;E.:t.:'"'l '::;:~ ... ;,
r:;~,\~:;:: j,-,.:::; '1'1 ~:. 201 7
.. kupnl SiLe.!'!'l ·.,o,',·"c ,<:1.',,1'(>' i.r, ,i ',c.. "03. 4. 2017. právní účinky vkladu dne 19. 4 , 2017.
kou p~) ~\ch\'ói_:-~:":n ::t~~;;tJJú:·:"~.. :;i·F;:·'l C1I··,l.' 'j '7. :? . ?01 7
Sm!ot.!\j ~' <;)

c'ld:

- ze <in" 3. e. :;'C 1-;-' r,,\ :,.,:.:,. ,. .)·: ..x.,i'ní (m?rnníh o plánu" . cena díla 167.000.- Kč bez DPH
- ze dne E 'i. :~ ';', -, ,.,,'. . ,,> .", . ; ,0,,,,"";;,(:';,, oplocení ZŠ a MŠ Dobrá Voda", cena díla
4~(··I . "?hl!- .., \<'!2 \/!~. l.jH
Vý",19d;(~{ Ke,;;, .. !)! ;':"""11:,<"'.", ' ":"' .. ri
: (c:c'.(:~ ~ lf6řelnosprá,vní kontroly ze dne 13. 2. 2017
(kont!"oIB DrC'J3,..~L; -U!--, .~fiS':I:"J:-':',::. ':/~~ (··rq:':J.;llZa88 Z:S a MS Dobra Voda)
Zf"ipisy .? j~~c'r.;:ni ~';;-.:!t:~!:.:< .·1'" i;: 1,'~::;':~Y.)O :~('~~·:·::::JP'
- ze on~1 "'\ 6 .. !:~:.. ?G·J::;:
·-z e(.r~e

,. ze

r!(~~

- ze Ijr-:.G

'172.10'"
27' ·3 '~':,

C".

-=':..

"7

:r-"; .

- ze tln~) '::.. G )(I,?
Účetnl z{\!(~r~;i? ~·S~l,éVk.:l'.;,' ::'c.':;I'iZ~H '" z8 a MŠ Dobrá Voda schválena zastupitelstvem
Zá pi ~' U t:hLO:~·": -'::' ~ (jGn i !"

Zápi:"

fl

b .··'·

za s~upi·~f;'t:~~·va

Ro:?poGto·,'a.

.. '~', r:.._!"~.,

;:C,';;(I

~:".;~ ·:ú'!.:.; :':~. fi. 20'1'1 (kontrola pokladní knihy)
..... '.::)!'" Z2 Cine 2. 6. 2017 (kontrola plnění

"'"

ť. :;.

,~r':' . )'.

Č . 4 ficl''':.lei':', .

"l '!'.

':

r.\. ,;!

J

do

ll,'

:'~,'\

-" " .,.;..;

~:t).

9. .tl:';"!·

• '. ' . ;'0","'" .:.

~;stir\n.:~ ~x.u ~ ;:..~

:?:r.: s-.:upitelstvem obce:
5. 8. 2017 na ín ternetových stránkách včetně
D;,::;)ni Voda, kde je zveřejněno a kde je možno nahlédnout

::-~: V{l ':~r:3

':cc'e"r",no :',cl

OZná rYH:H't : i-. :' 1·)~;';::;(j',; c.\.'~ :~~:(; Cr.'t..'é~

d o h:,.::iri"l.ó ~_ ';':.:.:t
Č . 5 'SCi'IW~jlBíJ": (.~I~)

ozn2.!l'!X'

usnesení

_:'.:'>.):_

:(!

~;:\'e;e~ľ.2nc CO

27 . 9. 2017 na internetových stránkách včetně
zveřejně no a kde je možno nahlédnout

--"C' ~... :' \!(Jc:". kde je

i::~ , ;·.;

,:1

,~;tr

'-'. ; , ,"('eir,š:0 od 24. 11, 2017 na internetových stránkách
:,;.,...:. COl:" C'o\:),.,' Voda. kde je zveřejněno a kde je možno
nahlédr)out
Č.

~-;C -:'''l ", .~-~_; :'.,,:./ .... '.'\{

7 seb'fer2·.e (,,', 1.' ''1..;..

~iL:~ ř':~'r:",;r'(\ (i('f:~Ucl

~(""'.

,,,,,,Ic.,rh» ()d 21 . '12 . 2017 na internetových stránkách

v čet·,~, O'X.':I ':';."" ",d '.;;' y
c.".··, :: .c.~ ijtJorá Voela.
n a niéť)r.;)_~;: (;.: li:. ,..-:.,:~ :í;~-'... !':\; - ::~.':/'::; ·.:"'-F' a~sLd

\iýl<:3.7. p"O ,rc

', '"'),'.; ,:;;·,r',,·; il,-'-','::"

V~i k2!;~ z\~~ku .~l ~i:\: · ·:·;,' - ~;,:.~? ... I:~,'; .::.

kde je zve řejněno a kde je možno

~,,·;r;:C.'1"·1

' I ·,.~,r!/. ";:(~ri' :(.":

a předložen I<e dni 31.12.201 7
dn i 31 . 12. 2017

3

R02va he - S:;:S'!<>JG:l ~::, :~", :ft~c:':.Y~:,~T~-:' k6 cini :;/:. i 2. 2017
Přno h2: roz\.la>y .' ;~t'?3'c:~~\;(?;·t::,; ;;1 r; ;;:<.! !CZBna ~<('~ dnl 31 . 12. 2017
Hlavl:í kn~ ha "' pří)dk: :~é" ~':: ",::; f1":
!:;den - prosinec roku 2017
Knih é, d,),\I'IC(, ';skL,!' ' . ;;'
.1 ".:<de s\3'.':.1 1(0) dni 31 . 12. 2017 (fa. Č. 100001 ' 100158)
Kniha OdEdél",')ci l ·j,',i'.t'y , pic: ,();\·,rr,; Dod:e ~;tavu ke dni 31. 12. 2.017 (fa. Č. 110001

""k",,,,,,

1 'j 00( 3)
Bankovní

V;'t ~' ir~:,1

- >'.edj;r':c:;"/:

S',;"L

ČN n \

l:Ú;:~!: ,j

(Komerční

b, cini 31. '12. 2017

·W~':

banka a. s. - 2x,

Č.

0'.10\,1,,(:',/ ,. z', n,,;/c "I"," " ',e ;·)10:
(ban kovní výpisy 34/2017,36/2017)
Pok!2dn! knJi:-' . ;":f' ;~:-c(;.
:.;'t~?'.\nl \,::;::ni 31 ,12.2017
Po kl8cin! <:'ol<" dl,' , ,'.1'1 I";.':d" " ,;;,,(;;,0 roKU 2017 (příjm ový pokladní doklad a výdajový
pold2.dn:' clnkib;1 r. ;~!~;:j
Evidence 0 0;;,1;::11«, .. ;)'::?~';k:;C:[:~:1:'; (>xlle ~~.t?'\lU k.,? oni 31. 12. 2017 (odpady)
Ev'denc(? r~;'.:",tf:· : :)(·'c:cr".'. Ol:! q'.r'.·'s·:'<y ,,, ch,/tky majetl<u ke dni 31.12.2017 (u účtů 021,
02,2, 028. ~;(j:? h
'/: ~21
Inventu,:'!;(
Ir ,'<;;K'.' " :.:::' .'7/0 ' ",F!01v"ny ke dn i 31. 12. 2017, Plán inventur ze dne
'14 . '1 2 . 20'í 7 , í:):::·~kc i H!i :· "r~:·.; ·(;:,(:;'_:;:č(i \Gr(!j ;;;,E~ ;~e dne 29. 12.2017, Inventarizační zpráva
!VtZdO\/2

;~g'Jn d2 .. !Jř0'd",!~;
:':,i ,:', \!(y~.; T'

i::;~~,~-:. ~ :-:"lé~'r-:.~ lA~ ":'!n~;c

roku 2017

S rn~ (),)\/y '~;'

.. s m~ C LIV ct Kd'(::iY

,·,::-.

11 . 12, '20'l'?,

~~; :;l

POZ,,?; :'Y)]:;\,1 txi ..~ L

- sn't!cuva

:' ,i'~, ',,;;:,
í -7 ,.:

'j~:,

c;-("'

'k! ie::ln;'~!!"d

::,1..

30. 11. 2017, právní účinky vkladu I<e dni
dne 2. 6. 20 17, zveřejnění záměru prodeje

, ~':l,l17'

k'.J.'ri~j nH '~"-::)',:::'

,

:U L::; (I:":'::; 14. 12, 2017, právní účinky vkladu ke dni

.:v,

zveřejněni záměru

"., .,·;;:1:,61'" Cine 16. 11.201 7,
p02,:;rn~~u

00 ?CJ,

'1

"

DarGV8c: S;(; :C". .<, .

;~': "17

!'<'

::' ":,

tJ. -

':"-017

":,!

. OJe ')-' ''l'.O V

I<mnélie

Křižanov

prodeje

ze dne 4. 8. 2017,

částka

rUc C:L S. 201 I

,:l r';""(''':';n1 dotac:ím - Kraj Vysočina a obec Dobrá Voda,
??C: c,'19 .0592 na akci "Rekonstrukce oploceni ZŠ
..1
~,c""jtn uta dotace ve výši 120.000,- Kč, faktura
., . ',' , ' .,;,.1;, "-:" lAS, " Kč v č. DPH , uhrazeno dne 11. 9. 2017
. '. ''''
'.. '. <m"u-bni b,mky a. s. ), Žádost o poskytnu!í dotace
.. ":;C'!.:'" ,,,,"'''': ,: \'\,~!;~tD v9ní poskytnuté dotace ze dne 5. 1.2018
', ., ", . ':,., , o:: 'c.,c.,:".,·,' .. předl oženy zápisy ZO,
., ;::( · ,~C ,

'i:"

(výpis (; 26.<'~O'i '/
:'\nE: 1 ~ b. ?D": 'I

2:'3

Z.2cr:t~~y

xj2.cir·: .,:

i-

:< )I,~-'"

jE;d.ri;?,ní

d~ ' !H :'~ _

C ínn~:,~;,t

v·,/t,l):-t :,-',r' ,

př(KI !o.ž e(~ · ! 'j ' };Y::;

,:'

' :{,'-: ',_,

,(,';)!,',H",,:

'x,,";:'

pFe(~:ÚŽ i:;·:~:·f

'14, '!L

L'

ze cine 8. 9.2017 (kontrola

>i-lir'ULi ze (jile 8. 9. 2017

plněni

usnesení),

(kontrola pokladny), ze dne

2 ~J1 ~.'

.

:."

''':.'!~9..sJ:!.Jlb a n edostatků

,

",.l I " .. ;,,: ',-'.e,!W
jL,~

'.'

. I: "

i,'),.

,'li" r;

za

předchozí

roky nebyly

zjištěny

chyby

Haí::haVi= ny.

L.l~~iu~my

chyby a nedostatky,

4

by' v z

ji':. HI")'

,; ~ '/'~ j:

s t a t k Y,
.1<}Q.0L~ D:.~r/2ij:'~.. ;fil~J;~.~!.!·,">i~·~!." !!~:~Q5~2:~J:\~L.~ly~_Q'§'lJlÍch v § 10 odst. 3 písm, c) zákona
a

'1 fr

d

Cl

9...2 i\)?'}S!.fJ::!!TA.\'~lnj ~~lP ~}_Q. ).~'i (~~ \~ ~j.L 5::. ti,~~
Úwmní G(~!",,( "eG:'!'!'l',,; ci!.:,1(Jc/,,, ivmezer>í položky rozvahy "A.J/. 1O. Dlouhodobý
lity!olny :773 :'~-\-7K ',;";'52. i~i t.'~: ~,:}; -:p:i:I .

II.

";íz!;~.;"

:U!;,,' " "..,'" '":,, , ' ., . .'.'

H0E1 čltl'.' ni {;!.J(!,;
Při

D'eZ:';O":'·,,r; (;e;-: ::<

uVDdený:'h \' ["i,''':1 C'.
'.;~..::~~nn !~l() (F-\'~U

>"';:.t!.TV,,h chyb čl nedostatků a která mohou mít
celku v budoucnu:

r~'J ";J ,.,.?ř. "';1:\;f:1 ú;ť:~',;;n1 ni[lo

','

ó':"'~'

2':,

ro;( .~O'17

~:"',,; .čym'v, I'('(G ;-:':

nebyla

zj i štěna

rizika vyplývaj ící z chyb

by mohla mít negativní dopad na

hospodaření

Lo~f ,,~_!(":~<;~;.

:
I

Hodnota u kazatele

1,08 %

0,00 %
56,27 %

·.+--_.. _ - - - - - - - - _ . _ - - - - - - - - -
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__ __ __. _ - -- - - - - - - - ' - - -25-,18- - '
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Dluh ť)h.:~,. r)ol),( 'J , ,:',.; " ' . . J .. ) ; ••l,} :;, i.xlimeru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky
pOdle prsi\ln:n\:: ;:d·1.~\T:;~~·:! .\ ,.d:;""), )1\C!i' :() '-':)ZP(jC~tovou odpově dno st. Při ověření bylo zjištěno,
ze poniér o!lir,~. c.....;· >..'i.: ."i.i:··
' .. :.;f'~(';lďln! . ..~ rozpočtové roky je nulový .
Závě" zp~:;:

'':I
z! ,':'" ...... .i< • '(;:; rné1:si'iil iů , jejich výčet je
§ 10 odst. 2 p:.::r:' . I,, ') -;/-',~(:r.;;:' I; ľ<::.> J)C{, Si)

Ir . , . " j

'\: : . "

součástí této zprávy pOdle

~

5

Územ ní celek ,r,{ ,.,.~! :ó";.'1Clé ~; 7 písm. c) z<ikona o přezko umávání hospodaření právo
d oru čil kontrolwevi ':!r.\t,,\> :IUr .~, řiwrlm přezko umá ní písemné stanovisko k návrhu zprávy
o výslsdku j1řeZ:~,~IX(Úr,; h(,sl.:cr:c,?sní a požadovat jeho přiložení ke zprávě o výsledku
přezkou !"r!ání ť'iCn p (l(;:!;:,:<l i 2í to L~O 15 onu ode dne předá ní návrhu této zprávy.

Tato zcr2.I.'s

':'1 \(~~-~l!?,t;~ ; __!

přezkoufn 5:li

r. !:;:--: .~'·Cj_;,~i·i.;)r~ í

h~ spodarení

je současně návrhem zprávy o výsledku

'~·".':··'l ;'. !m nf,čl1ýrn zněním se stává okamžíkem marného
'ol ~l .".:!,," ': p.SI'1 , d) zákon a o přezkoumávání hospodaření ,

rte""',,: ,;':"" :'"

Uply,lUt: IhLIt'-j S'··.·'O,·." ."
k pod8ní pi;'::~r~ mS">J ~;'::::l : ·::;\I·:~i~H kDrr((o[orovi pověřenému řízením
oka mžikem vZ02:'\í .~G ~"I,·áVc.i pc j~~"L písern:--!é sta novis ko územního celku.

Tento

ná'lrl'l

-t -'r~ i\l

d!!(~ !h o pre7.'i,"-:-:ur:~-:

VI" ~,l~:;d;T

r

:) ~e ř..!(ou mání

hospo daření

přezkoumání

obsahuje

nebo

výsledky

Li

Zpráva o vý',c'>=-,,', ,:,,'o'Z:<J5''';' r r.'JQp')" ",'6I1í ')yI2 v soulad u s ustanovením § 11 zákona
o přezfrcUn18\'ún, :,csu'.K,!,',,")i ix:"jednán a a J80en výtisk převzal starosta obce Dobrá Voda
s tím, 2:e ',~) \2.cl( J "w.,''-·:.1
'. "':" ':'II'l'1(; i:w 'lC>visko územního celku dle § 7 písm, c) zákona
o :) rf"::;:::!<'~) l'r(!:~:\'~T .' ::~.;pc.(i~:i: ') r:;

~Y'

O

~E.C

,č.!!!<!
podpis starosty

Úzerr,ni sa::lo:;,)r;~\I:,{- c:; .t~:~,

Ji; .-;~>:;;o 5 ' J 'JJ~-~" o) ::,.ístr.. b) zákona o přezkoumáváni hospodařeni povinen
?i':?.::k>.::-.{·.'i\ir"::'-:.i: ("-,.,Yll! tj. !<JE,js ~ému úřadu Kraje Vy sočina, odboru kontro ly, nejpozději
do 16 dr,ú P(I vi"())I~Ú.:!-r,í 'ió':':-, ;~P; ·';"'."Y -::-po\ ..: s::: ?álJ6 r E,č nýrn Llčt em v orgá nech územnlho celku podat plsemnou

přísI L.!§ne'1~~

ir;foml8.ct () Jřij(~~i c t:,···: · i.::~" ,: ~!,~.:LX'-'{~ ·~<iy!~ Cl n~dcstatkl; uvedených ve zprávě.

Územní !'; Rmospi"ág:i' ~:':~ :.:; ~ :"~ ":>1(:',: ~C\lI iX:11 lIvé~;"i 'l i.lformaci Ih litu , ve které podá plsemnou zprávu o plněn í
o(l:3thw: s', ~Ilt,; i:<;;,.: ,;: t ~,""< !'(.il: LIi-~Ct.1 za':-!él1 (§ 13 odst. 2 zákona o přezkoumávání hospodaření).

přijat),;h

Za

r'(;při!t.:: t; op,:,t\:~ :l'

n,~bo

za

r8sr.lr·.§~:

odst. " písm . :Oj '"

v

ka:ť.dém

JecLlný\i','é::'

/, n:' ;::.,

i':;-:;

':\',~l

ve zprávě o výs ledku plezkoumání hospodafenl
územnirnu samosprávnému celku uloží dle ustanovení § 14
Cl ;;l;'U::I::;U,":la'{Em i ~.o:;;pod aření pol\Uta za přes tupek až do výše 50.000 Kč
,,,'0

, '~j ;~ ,;,:')'::os~~t:<.(.t uv~rjených

\.J\"<::';,,~-:,C"' Oi " ,(:~-ir.·,('J2.H ~c

Z :l:~:);!"
C'í;')é! :-:e ,
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