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MIKROREGÍON LETOVICKO, okres Blansko
zprai'a o ltsledktr přezkounrání hrispoditřr.,ni hlla r,l,praccx,ána na eákladč zápisu z rtítčího

9, áh :i}]1 a tra eákla,tie\ výsledku
k*neČnéhopřezlrounráni haspcld*řeni. které se uskutečtrilo dne 12" kr.ůtna 20]2.
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5 zákrrna cr přezktlunráviiIri hasprlr.lařeni
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Při přezkoumáni byli přítomni:

Ing" Bořek Procházka - rnístopředsed*
Jirtta Hr",iltri á - uče tnt

Fřcdnrět nřezkoumáni:
Přednrčteni pi,ezktritl"ttátii hosptldařeni _jsiru otrlasti httsptlilaření uvedcné v § ] odst, i a 2
záktlna o pt'',ezkoumiivání htlspcldařetli. postluzené podle lrletiisek ur,,edených r, § _1 tohotcr
ziikona. PŤezkrrlttrratlí lrtlspodaření br.,lrr r,l,konáno r,Ýběrrrr,Ýnr zptisohctn.

|)ii 1losttzovani jednatlivÝcii priivních úkrrnu sc vvchiizi ze z,něni prítvníclrpředpisú platnÝch
iie dni uskutečtrěni tohclttr úkonu,
l)oclle uslaltovctri § ] trdst, -] zákrrnl o přczkounrár,árri lrospodaření neb1l1 přcdn-rětenl
piezkourrtáni úda.ie. na kterd se vztahuje pttl innost ltrlčenlivosti podle dariového řádrr.
l)řezktrunráni lrirspor_lařr,ní bvlo zahájt:no dne 18",srpna ]ú2l" a to doručenim píselnnéht,i
oznátnclti svazku obci rrejpozději 5 dnu přerie dnen: realizace r,Ýkotru př,ezl,crut,nánt.

A. VÝsledek přezkoum:iní
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Při přezkoumání hospodaření nclr1,|1,zjištěn3
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B. ['lnčnírlnatř,eni lt otlstranění nedrrstatkú ziištěni,,qh
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§l. při předcházeiícím dilčímpřezkoumání
I'ři 1lř,tichú:aifuim dílčítnpře:ktlttmlini nuhvl.r:ii.štčrt"r rllrtt a nt:drlskúla,,
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Při přezkuumáni hospodnření sr"azku olrci i\tik"r,oregion Letovicko za rokZD},l

neřrrlr ziištěnl, chtby a nerlo§tatky
ll.

1ipoz$rnění na přípatlná rizika" která lze dovotiit ze zjištěn§,ch ch3,b a netlostatku,
ktcrá mohou mít negativní dopari na hospodařeni svazku obci t budoucnu:
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1li'c:iirlumálzi llts,t:poduření :tt rtlk }{)l ne hyťu :iišlěltu iútlnti :útužttůri:iku, k.ttt"Li
tu.ohlu mil tta,gttíil:rli dopud nu htttlltx.luřaní sva:lru ohci v hurtottclttl.sti
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í}oměrtlr,é ukazaíele zjištěnÉpři přezkoumání hosporlařeni:

ai podíl 1rtliriedár rk ira rrlzptlčíu svazku clbci .,....,...
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b) ptldí1 zár azku tta rozpttčttt ,svazki_t oirci ....,._,..
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§\ . Úr'tlřcní pomčru dluhu svazku obcí k pruměru jeho příjmu la posletlni .í rozpočtor,ó
rok3, potlle prár,níhrr předpisu upravujícího rozpočtorou odpor,ědnosí:

\jc slnvsln us1. .ri 17 záknna č, ]3,12(}l? Sb,. o pravidlech rcrzptrčtoréodl'tlrěcllttrsti se
ureLielrti or či,eni lt dirLrrovoltr!ch sr.azku rrlrcí nenrtr,ádi,
Letc,,,ice. dlre i ]. iilrltna ]{]2]
\; stlulaclu sc zásarlctr ťtčelnrrsti. hospodánrrrsii" rl clrlosti a e l"ektir it1 r l ktrnu kt;ntrilll
a s rrhicdeni na ptlrintillst kontrtliu_|íciho šetřit prár,a a oprárrtěnc zá.jnr1 krtirtrirlt>r,ané osob3.
jsclt zit Krajski ťlřad Jihrrnrcjrirlské}rtr krqe poclepsiitri pouze kontrolující. ktcrí se účastnilí
proj ednání nár,r}tu tcto zprár,1,."

Ing.,l itk;r Lošl'áitol,á
k()l]11 (}i

(rl 1ltlr úirn ( řtzc:ttrtt prczkrrl lt'ti.int

ptrripis kontroltrra

[:rrr

éftttťho iizr:Irítrl přclkounlárri

Foučení
l'atir zPriir,a () \\:'-Ťlťdklr 1rřczkrluntání hosptldařcní jc sorrčasnůiná,,.rhenr zprár,y,i] r,lsltdkri
trrřtzkounáni hospodareni. \;e sntvsiu uslano\ ťtli § (r tldst. l pisrn" d ) záktltra
il prezlrounliivani itospodařcni j* ntožnrr k tttnruto niiyrhu a prcli ktrittrolnint z_iištinírrrr. něnt
uveclťnt'rt pttdiri ;rrsen:ne stanitviskrl vE 1lrutř tlo 1_5 dnu aclc dne přccláni ltrltoto narrhu_ ir t<r
iltiručcni ttr konl rtl l oru,- t ptlr. čictt etn u i,íeen í n t níezkrr umán i.

Ktltiečn!'nr znůtlinr zprár,,_i §ť lÉllto narrir stárá ol;arnžikenr nrarnélro upll,rruti lhút1, k podáni
ptselln*ho stanoviska kontro|orol,i prtlčřr-.ni.mtr řízenim přezkounrárrí.
ZPráv'a se lvlrotolu,jr: ve dvou str,lntlpiscclr" přičerrlžse .icden stejncrtrris přcdárá z,asrupci
ktltttrt.lrlvatlélrn suirjektu a diuhý stcjntpis sg zaklárjá ilo příslušrréhospisu kra.jskéhri úiadu.
htlsprrdařcní hvla r souladu s uslrrntlr.ením § 11 zákorra
o;rřezkotrtrrárárii irr;spoilai,cní ir;"ir"jcrjnánir a |edcn rr.iisk přerz,al rrristupřeiiscclei svazku tlbcí
Mikrorcgion Lctilricktr. llt"cjílnnu .coučástízlrrár,r .ic s..ztratn pí-ezkoumái,anÝch písenrnttsti
r.rr,,cr.lcrii,clt r příirrze.
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