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obce Radkoyice u Hrotovic
se sldlem Radkovice u Hrotovic 13, 675 §9 Radkovice u Hfotovic, lČo; 00290297

árok2a17

Přezkoumánl hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámenim doruóeným
úZémnímu c€lku dne 1, li§topadu 2017 podle § 5 od§t. 3 zákona č- 42ff2c}(M sb.,
o přezkoumávání hospodáření územních samosprávnýclr celků a dobrovolných svazků obcí
(dále jen ákon o přezkoumávání ho§podaření). Přezkoumání bylo provedeno
dne 23, listopadu 20{7 jako dílěí pfuzkoumání a dne í0. dubna 2018 jako konečné
přezkoumání na základě žádosti obce v souladu §§4zákona o přezkoumáváni
hospodaření" Poďedním kontfolním úkonem Ve §myslu § 12 odst. 1 pí§m. g) ákona
ó" 25512012 §b., o kor*role bylo víácení p§clkladů vyžádaných k přézkoumáni
dne 10. dubna 2018"

§Jlístc íxovedgni přezků mání: ob€c Radkovice u Hrotovic

Radkovice u Hrctovic 13

675 59 Radkwice u Hrotovic

Přczko{máni vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
pověření číslo: 2017 ffi§ffi3_12

- kontřolo.:
pověření óíslo: 201 75056563_7

podklady předloĚili:

Lenka kallnová

Bc, §imona Burešová

lng. Milan Hlouch - staíosta

Ladislava oravcová - úěetní

\

Předmět oř*zkoumání:

Předmětem přezkoumá,ní hospodaření jsou údaie wedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona
o přezkoumáváni ho§podafuni. Přézkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
způsobem § ohledem na vráamnosi iednotlit/ých §kuté&lo§tí pdle předměfu a ob§ahu
přezkoumáni. Pň posuzování jednottit/ýcn právní§h úkonů se vytháa'l ze zněni právnich
předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkořlu.

t€l,: 564 602 707, iDc 56{ 6&2 434, éflail: po6ta@k _vy§odna.ce, lúEínot t 
^v9.kr_vysocina.czÉo; ?0890749, lD d3ioÉ §c§ánlry: k§eb3éu

Zpráva o qýs§edku přez[<ounnámí hospodaření



Pň přezkoumáni hospodaření obce Radkovice u Hroíovic nebyly zi§ťiny chyby
8 nedost3tlry s výiimkou nodostatkú 4ištěných pff dílčím přezkoumáni, lď§íé nebyty
naprav6ny a i§ou uvedeny v Čá§i C zpnávy.

B, Pís€mno§ti Yvužité oři přgzBoulttáni

Při dllčím pfuzkoumání hospodařeni obcg Radkovi§e u Hrotovic byly využig
ná*ledujlci píeennosti:

Roapočtová opatření - rok 20't7 schválena §iaro§tou obce: pravomoc scřlválena staro§tovi
obce dne 29, 5, 20,t 5 a 1. 6. 2017 (doplnění)
č. 1 schvá|eno dně 20, 5. 2017 zveňejněno od 13- 6. 2017 na intemeiových stnánkách včetně
oznámení na úředni de§ce obce Radkovice u Hrotovic, kde je alěřejněno a kde je možno
nahlédnout do listinné podoby - zveřejněno dosud
ě. 2 schváleno dne 15,6.20'17 zveřejněno ad 12.7.2017 na intemBto\rých slránkách věetně
oznámení na tlřední desce obc€ Radkovioe u Hrotoviq kde jB Arefujněno a kdé je možno
nahlédnout do li§tinné podoby - aeřejněno dosud
č.3 sciNáleno dné 2't, 8. 2017 {zastupřelstvem obce) aneřejněno od í3.9. 2O17 na
intemetový§h stránkách včáně oznámení na úřední de§Ge obce Radkoyice u Hrotovic, kde
je zveřejněno a kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněno do§ud
č. 4 schváleno dne 19. 9. 2017 zveřejr€no od 16, 10, 2a17 na intéínetoťch §tránkách
včetně oznámení na úřední desce obce Radkovie u Hrotoyic, kde je zveřejněno a kde ja
možno nahlédnout do li§tinné podoby - zveřejněno dosud
§ianovení áVazných ukazatelů zřízeným organizacím - Mateřsk* škola Radkovice
u Híotovic ze dne 24,3,2§17
Závěrečný účet - rok 2016 návrh ávěrečného účtu včetně Zgávy o výsledku přezkoumáni
hospodaření zveřejněn na úřední desce a intemetoyýó stránkách obce Radkovic€
u Hrotoyic ve dnech 12. 5. 2017 - 1" $. 2017 , §chYálen Zo jednání dne 1 . 6- 2017 s Výrokem
- bez yýhrad, zveřejněn od 27. 6. 20'17 na ií}ternetovýó sfoánkách včgtně ounámení na
úřední desce obce Radkovice u Hrotovig kde je zveřeiněn a kde je mcžno nahlédnout do
li§íinné podoby _ a/eřejněn do§ud
$chválený íozpočét - rok 2017 schválen Zo jednání dne ?4. 3. 20,t7 zveřéjněn od 24. 4.
2817 na internetových §tránkách vfuhě oznámení na úňední desce obce Radkovice
u Hrotovic, kde je zveřeiněn a kde je možno nahlédnout do listinne podoby - zveřejněn dosud
Rozpočto{ výh|ed - na roky 2014 - 2019, sclilálď,o zo dne 25, 11. 2016
Fravidla rozpoč{ového provizoria - sďtválena zastupitelstvem obce dne 25. 1í. 2016,
zveřejněno d 23. 3, 2017 na intemetových stíánkách včetně oznám8ní na úřední deEe
obc§ Radkovice u Híotoviq kde je zvefejněn a kde jé možno nahlédno$t do li§tinné podoby
Návrh rozpoěíu - rak 20'17 zveřojněn na úřední d§§ce a iniěmetových §tránká€h obce
Radkovice u Hrotovic ve dnech 2. 3. 2a17 - 25.3.2917
EvidencĚ poplatků - předloženy k 30. 9, 2017 - TKo, pe§
Pokladní doklady - PPo a VPD č. 41 - ffina17 za období březen 2017
Pokladni kniha - předložena k 30, 9. 2017
Mzdová agenda - rékapitulace mzdových nákladú za obdobi 9/2017, odměny zastupitelům
schváleny ZO dne §. 't 1 . 2014 (staro§ta a místostaro§ta) a 28. 'l1. 2014 {o§atni za§tupitelé)
tlčtový rozvrh - pro rok 2017
tJcetni denit< - č. 41 - 66 k poktadnim dokladům za břézen 2017
Faktura - FV1702957 ze dne 27. 3. 2O17. dodavatel ALl§ spol. s.r.o-, Česká Lípa, v hodnotě
24 504,- Kč, programy PC
FaKura 20170306, 

=e 
dne 30. 6. 20í7, dodavatel - Patrik Chovanec, hodnota í1 610,- Kč,

nožnicový stan



Faktura 17010o687, ze dne 8. 6. 2017, dodavatel Altány JL s.r.o., Praha, Paíty §tan,
Výkaz pro hodnocení plněnl rozp§ěu - sesiaven a píedložen k 30. 9. 2017
Výkaz zisku a áráty - se§tayen a předložen k 30. 9. 2017
Rozvaha - se§tavena a předložena k 30, 9. 2017
Pňloha fozvahy _ §€§tavena a předložena k 30. 9. 2017
Bankovní výpisy * předloženy k 30. 9. 2§17 (ČNB á KB)
Kniha došlých faktur- předložena k 30. 9. 2017, é.t. 1 -241
Hlavní kniha - §ésaYena a pňbdložena k 30. g. 2017
§mlouvy o dílo - zě dn€ 2. 12. 2016. zhotovitel Pelán stav, s.r.o., předmětem díla Yýstavba
místní komunikace a technické inřá§ÉruKury pro výstavbu nových RD', Radkovice
u Hlotovic. smluvní cena dila včetně DPH 2 374 706,- Kč, dodatek smlouvy o dílo
ze dne 30, 6" 2017.
Smlouvy o pbvodu majetku - Kupní §mlauva za dne 22, 2. 2017 , právni účinky ápisu ke
dn| 27 . 2. 2017, ápi* provede dne 21 . 3. 2017, prodej sc*,válen za§tupitelstyem obce dne
5. 1.2017 {pouze pťo paní), záměr pro€e a/éřejněn od 28" 11.2§16 - 15. 'l2. 20í6
Smlouvy o věcných břemenech - $mlowa o ďizení věcného břemene
č.:J1-01;§30032279/003 ze dne 10. 2. 2017, právní účinky zápisu ke dni 17. 3. 2017, zápis
píoveden dne 11. 4, 20'17
§mlouvy o díto - smlouvá o dílo ze dne 1. 6. 20'17, áotovitel Radek Pavlatovský, Budišov,
předmětem díla byla výměna ok6n a dveří v budové obecniho úřadu, hodnota díla
2ú 421,- Kč bez DPH
§mlouva o dílo č. 1721002§9 ze dne 28. 6. 2917, zhotpvit9l Bonita Group §ervice s.r.o,,
předmětem §mlouvy bylo dodání a montáž hemích prvků, úhrada smlouvy dne 4.8.2017,
předávací protokol ze dne 25.7. 2017,
§mlouvy o převodu maj€tku - Kupní smlouva ze díÉ 27 " 2. 2a17, prodej pozemku schválen
ZO dne 5. 1.2017 - ápis č. 18t2014-20r8, áměr obce Brodst nemovitosti zveřejnán od
28. 11. 2016 - 15. 12.2016, právní účinky zápisu ke dni 1. 3. 2017, ápis proveden dne
23.3-2017
§mlouvy a další materiály k po§kytnutým účeloqým dotaclm - smlouva o posMnutí
individuálni doiac€ ze dne 23. ,t0. 2017, příjemcé Diakonie ÓcE - středisko Myslibořice,
Závěrečná avávaa vFiótováni žedné 13. 11.2o'l7, schváleno poskytnuti dotace Zo dne
1. a.2a17
Smlouva o poslq^nutí individuální dotace ze dne 27. 3. 2017, příjemce §poň9vní klub
Radkovice u Hrotovic, ZávéreĚná zpráva a Yyú&ování Ze dne 4. fi" 2a17, §cť}váleno
poskfnutí dotacé Z0 dne 25. ,l 1, 2016 (10 000,- Kč) a drrE 24" 3.2a17
(10 000,_ Kč)
§mlouva o poskytnutí individuá}ni dotace ee dne 27. 3.2é17, příjemce Čes\ý svaz žen -
Radkováci, závěr6ěná zpréva a Vyúčtování ue dne 31. 10" ?§17, §chváleno poelqtnuti
dotáce Zo dne 24. 3, 2017
smlo|Jvy á další matěriály k pňjatým účelovým dotacím - Př€ram obnoYy venkov3 Vysoány
zz01909.0299 ze dne 17.7.2a17, na realizaci neinvestičnl akce'Výměna oken a dveři
v budově obecního úfudu", Závěrečné vyťrčtování poslq/tnulé dotace ze dre 23. 10. m17,
Smlouvy o pňBvodu majetku - Kupní §mlouva ze dn6 19, 4.2017, Morav§ké Budějovice,
právní ú§nky zápi§u k€ dni 24. 4. 2017, zápis píoveden
dne í6. 5. 2017, pfod§j §chválen za§tupitel§fuem obc€ Radkovics u Hrotovic dn§ 1. 6. 2017,
záměr aneřejnár od 28. 11. 20í6 - 15. 12. 2016
Zápisy z jednáni za§tupite|stva včetné usnesení - předložena ze dne 2§. 11. 2016, 5, 1.,
24.3.,1.6. a21- a.2017
Činnost v,ýboru - korrtrolní výbor: ze dne 10. 3, a 15. 6. 2017 kontrola usnesení Zo,
finanění výbor ze dne 9. 2. a 30. 8. ?g17 kontíola pokládny, kontrola hospodaření
dle rozpoč,tu, nakládání § majgtkem
Učetní ávěrka - obce Rádkovice u Hřotovic a přispěvkové organiza@ MŠ Radkovice
u Híotovic byla $chválena za8tupitel§§em obcé dno 1. 6, 2017
Kolaudáční souhla§ - ze dne 18, 9. zg17"Technická infla§truktura lokality pro výstavbu
rodinných dornů Žíbek" §o - 01 Komunikace

_J_



Pň koneěnóm ďezkoumánl hospodafuní byly vytžity ná§lodující pí§efino§ti:

Rozpočlová opaťeni - rok 2017 schválena §taro§tou obce: pravomoc schválena staro§tovi
obc€ dn€ 29. 5. 2015 a 1. 6. 2017 (doplnění)
č. 5 schváteno dne 4. 10. 2017 zv€řeiněno od 2. 11. 2017 na intemetových §tíánkách včetŇ
oznámení na úřední desce obce Radkovice u Hrotovic, kd€ je zveňBjnéno a kde je možno
nahlédnout do lbtinné podoby
č, 6 sc-}rváleno dne 24. 11. 2017 zvďejněno od 11. 12, 2O17 na internetových stránkách
včetně oznámení na úřadní desce obce Radkovice u Hrctovic, kde je zveřejněno a kde je
možno nahlédnout do li§ťníÉ podoby
č- 7 sc}rváleno drc 29^ 12, 2017 aeňe_iněno od 23. 1. 2018 na intemetolrich §tránkách
Vť;etně oznárnení na úřední desce obce Radkovice u Hrotoyic, kde je areřejněno a kde je
možno nahlédnout do lis{inné podoby
Výkaz pro hodnocéní plnění rozpočtu - sestaven a pHložon ke dni 31. 12.2817
Výkaz ásku a áráty - se§taven a předložen ke dni 31_ 12.2a17
Rozvaha - §e$tavena a předložena kě dní 31. 12. 2a17
Příloha rczvahy - §e§tavBne a pfudložena ke dni 31 , 12. 2017
tlčtový rozvrh - předložen pro rok 2017
Hlavní kniha - §estavena a předložena za období 12t20'l7
Kniha došlých fakfur - pňedložena ke dni 31. 12. 2a17, č. í. 1 - 324
Kniha odeslaných faktur - předložena ke dni 31. 12.2017 , vy§tavena 1 faKura
Bankovní výpi§y - předlož§ny ke dni 31. 12.2017 (KB, ČNB), Protokol o \.ý§ledku sk žby
výpis z úč,tu majitele k zadanému datu včetně zástav a PFV ke dni 31 . 12" 2017,
tjčetni doklady - předloženy za oMobí 121201 7
Pokladní kniha - předložena ke dni 31. 12.2017
Pokladní doklady - předloženy za owabí 1a2a17, é- d. 273 - 2w PPD a VPD
Evidence poplaiků - predloženy k 31. 12. 2Q17 fiKO, pes)
Evidence majotku - pHloženy příŇstky a úbytky za obdobi roku 2017
lnventumí §oupisy majetku a závazků - předloženy ke dni 3í, 12. 2017, Plán inventur ze dne
19. 12.2017, Přítoha č. 2na17 k §měrnici pro provedení inventarizace é, 1n011 - proškoleni
včetné podpisů ze dne 19. 12. 2017, lnyentarizační zpráva ze dne 17. 1. 2918
Mzdová agenda - Mzdové náklady dle zaíněstnanců za o&obl 12l2o17
Smlolrvy a další materiály k pňjaiým tlčelovým dotacím - RegisŤace akce a rozhodnutí
o poskyinutí dotae ze dne 22, 11. 2017, náuev akca "§tavební úpravy objeKu hasičské
zbrojnice č, p. 20, Radkovicé u Hrotovic
Regisřace akce ze dne 11.5- 2Q17, poskytovatel Minist€r§tvo pro mí§ní rozvoj, Praha, n8
akci "Pojď si zahrrát na hňšĚ'. Zpráw pro žávěrečné vyhodnocení akce ze dne 20. 11.2017,
§mlouvy a další mateíiály k poskytnutým účelovým dota§ím - §mlouva o poskytnutí
individuá'ní dotace ze dne 9. 11. 2017, příiemce Dieéznl óaíita BRN0, schváleno Zo dne
25. 11. 2016, finanční přisBěvek za§lán dne 16. 11" 2a17,
zápi§y z iednání ža§tupitel§tv3 včetně u§nesení - předloženy ze dne 2. 10" 2017,
24, 1 1. 2a17 e 2,1 " 12. 2a17
Výsledky konřol zřizených organizaci - veřejnosprávní konťola - Pověření č. 1/2018 Ze dne
10. 1. ?0't8, Protokol o qýsledcích v€řéjno§přávní koí*roly ho§podaření za období 1. 1,2017
- 3'l. 12.2017 u Mateřské školy Radkovice u Hrotovig příspevkové organizace, protokol
předložen na za§ndání Zo dne 2. 2. 2018
Činnost výborů - korrtrolnI výbor: 4. 1 1 . 2017 - kontrola usnesení Z0
finanční výbor; 27, 10" 2017 - evidence majetku, kontrola pokladny, kontrola rozpočtu
zápisy předloženy na zasedání Z0 dn.e 24. 'l'l. ?o17

^



G. Plněni_gpatřeni eřiia§ch k nápravě chvb a ned.ostatšú

Pfi přE koumáni trospodaření růzemníbo celku za piedchozi roky nebyly {ĚÉny chyby
a nedosiatky nebo tyto nedostaflry již byly napraveny.

Při dilčím přezkoumáni za rok 2Oí7 byly zjišély následujlel chyby a nedo§tatky:

Záměr obce Radkovico u Hrotovic č. 412O16 na prodej pozemků byl vyv§en na úřední de§ce
a elektíonické úřední d€§ce ode dne 28. 1í. 2016 do 15. 12- 2016. Bylo pfijato cé|kem
12žádosíi-zedne28. 'l1,2016 (1 žádost),29. 11.2016{]5žáldo§t0,5, 12.2016 (4žádosti),
6. 12. 2016 (2 žádosti) - na §tavební místa po zveřejnění áměru é" 412916, pro pět žadatelů,
Za§tupitel§tvo obce Radkovice u Hrotovic dne 5, 1- 2017 schválilo odprodej parcal
na výštavbu rodinných domu č-tyřem uchazečům. Vybraní zijemci měli Fd§psgt kupní
smlouvu s obcí nejpozději da 2a. 2. 2017 , iinak na j€jich mí§ta budou oslovení dalši ájemci,
Keři byli v pořadí. Zájemce ě, 3 smlouvu podep§at, ale provedl ve smlouvě úpravy a podal
pisemně Výhradu. Ze sřany pane §taro§ty nedošlo k podpisu smlouvy- Dalši zájemci byli
vrzvání dle pořadí, ale smlouvy podep$ány nebyly.
Dne 19, 4. 2017 byla podepsána smlouva s kupujícim z Morav§kýcň Budějovic, právní
účinky ápisu ke dni 24. 4.2017,ápis plEv€den dne 16. 5. 2017. Pro€ parcel ě. 163/9
a 163113 byl schválen pro uvedeného ucÝtázeče až dne 1.6.2'017. Od uvedeného uchazeče
nebyla pňjata žádost na stavební mí§to, Kupní smlouva byta podepsána dříve, než byly
pořemky dánému ucháZeči g§hváleny zastupitelsňrem obce Radkovice u Hrotovic.
n€ílapftv?no

Záměr obce Radkovice u Hrotovic č. 412016 na prodej pozemků by| ryvěšen na úředni de§ce
a eleKronické tjřední desce ode dne 28. 11. 2016 do 15. 12. 2016. Žádo§t o odkoupoítí
pozomku p. ě. í63110 a 163/14 byla podána žadatelem dne 28. 11. 2016. Prodej byl
schválen Za§tupitél§tv€m obce dne 5. 1 . 2§'l7 pro uvedeného žadatele. Kupnl smlouva byla
podepsána dne 22. 2. 2017, právní úánky zápi§u ke dni 27. 2" 2917, ápi§ prov§den dne 21,
3. 2017 pío žadatele a dalšl osobu, Kerá ovšem neby|a uvedena v ádosti. Prodej na daší
osobu nebyl §chválen za§tupitel§tvem ohce Radkovice u Hrotovic.
narraDraveno

Byla předložena smlouva o dilo ze dne 2, 12, 2016_ zhotoviťel Pelán stav, s.r.o., předmětem
dílá "výstavba mistní kornunikace a technické infrastruktury pro Vý§tavbu no\.ých RD",
Radkovice u Hrotovic, smlUvní c€na dila včetně DPH 2 374 706,_ Kč, dodatek smlouvy o
dllo ze dne 30. 6. 2017. Financování akce probíhalo až v roce 2017. Smlouva o dílo byla
zveřejněna na poňálu "profil zadavatele" ů dne 17.2. 2017. efuž nebyla dodržena zákonná
lhůta do í5 dnir pro aneřejrrtíní uzavřené smlrrrrvy o dílo.
nenaonal/ano

D, Závér

l. Při pfuzkoumánl hospodaiení obce Radkovice u Hrotovic za íok 2017

byly zjištěny c hyby a n§dostatkyn

Liďina osvědčujlcí právní jednání nebyla opatřena doložkou patvízujicí platno$t
pravního iednání ve smydu zákona.
Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatale smlouvu uzavřenau na veřejnou zakázku
včetně všech lellch změn a dodatků v souladu se zákonem.



ll. Rizika, která lze dovodit ze zjištěných Ghyb a nedostatků e která mohou mít
negatavní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

Pfi přezkoumání hospodaření za rok 2O'l7 nebyla zjištěna rizika vyplývající z chyb
uvedených v části D. l. této zprávy, Kerá by mohla mít negativni dopad na hospodaření
územního celku v budoucnosii.

lll, Poměíové ukazatele zjištěné při přezkoumáni hospodaření:

Komentář: Zůstatek dlouhodobých pohledáVek k 31. 12. 2017 byl ve výši 30 852,74 Ké

Fiskální pravidlo {padíl dtuhu k píŤ}měru příýfiú za poslední 4 fuky) 0,00 %

Dluh obce Radkovic€ u Hrotovic nepřekročil 600Á průměru př'tjmů za poslední
4 rozpočtové roky podle práVního předpísu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.
Pň ověření bylo zjištěno, že poměr d}uhu k průměru přfimů za poslední 4 rozpočtové roky je
nulový.

Závér zprávy vychází z dokladů a jiných materiálú, jejich Wčet je součástí této zprávy podle
§ 10 odst. 2 pí§m. c) zákona č. 42012004 sb.

Radkovice u Hrotovie 10. dubna 2018

za Krajský úřad Kraje Vysočina

Lenka Ka|inová /**,,/
kontrolor povéĚný řízením přezkoumání podpis konúolora pověfunébo řízením přezkoumáni

[[if5ř,JJ#
a, u"ů"iij r'r"i'j3'i n," *

Poměrový ukazatél Hodnota ukazate|e

Podil pohledáVek na rozpočtu a,34 o/o

Podíl závazků na rozpočtu 1 ,61 o/o

Podil zastaveného majetku na celkovém majetku 0,00 %

Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 0,55 %

Ukazatel dluhové služby 0,00 o/o

Podíl provozniho salda k běžným přijmům 51 ,22 o/o

Ukazatel likvidity 23,01

-6-



Územnl celek má na základě § 7 pí§m, c} ák§na o přeakoumávání hos@ařeni právo
doru§t korrtrotorovi pověřenérn' řízením přózkománi pisemné §tanovisko * nav*u zlravy
o výs|edku přezkoumání hospodaiani a požadovat jeho pňložení k§ zprávě o výstedku
přezkoumáni hospodafuní, a to do 1§ dnú ode dne předání návůU tóto zpráW.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodařeni je souča§ně návrhem zprávy o uísledku
pře:koumání hospodafuní, pňčemž konečným zňěním se stává okamžikem marného
uplynuti lhůty stanoyené v § 6 odst. 1 písm. d) ákona o přezkoumávání ho§podařění,
k podání pí§3mnéfio §tanovi§ka kontrolorovi pověienému ří4ním přezkoumání nebo
okamžkem rzdání se práva podat písemné stanovi§ko územního c€lku.

Tento návrh zpťávy o výsMku přezkoumáni hospodaření obsahuje i vý§lédky
dílčiho přezkoumání.

Zpráva o výsledku přezkoumáni hospodaření bylá v §ouladu § U§tanovením § í1 zákon8
o přezkoumávání hospodaření pojednána a jeden výtisk přefzal stara§ta obcě Rádkovice u
Hlotovjc s tím, že ee vzdává páva podat pisemné stanovisko uzémního celku dle § 7 písm,
c} ákona o přezkoumáváni hospodaňaní.

Dno 10. dubna 2018

OBEC RABKOV|CE
i]Ťa 5ii i..ikoÝi.]3 l, P:ciovic 13

,i 
]] ar 190 c)lng. Milan Hlcuch

Poučení
lil*mní samosprávný §elek ie podle § í3 od§t. í p:i§rn" b) zákoř€ o pňezkoumáYáni ho§podaleni Fviíren
přislušnému přezk§rmá,aiicimu oígÉnu ij, K€i§kému úiadu Kraje Vy§očiřla, odbo{u kontíolr, nÉjpotťěji
do 15 dnů po p@dná*í Élo Zpíavy §polu 6B zádrečr,ým účtem v oryáneďl úz§mniho ce|ku podat pi§€rnnou
inbrmaci o ťrjeť opalřsnl k nápíavě 6tlyb a íEdo3talků uvedenýú vé žprávě.

Územní sameprávný €lek i! dáb povinen tlvé§ v infuBí}aci lbů§r, v6 kt€ré podá pisemrnu zpíánr o plnění
pňjatýó opÉlfuni a v teto hůtě ii krai§k&nu tjřadu zastal § 13 odst- 2 zákona o pi6ukoumá,ání ho§pod§ieni).

za nepňje{l opalřeni k nápřaé &yb a nedoótalků Uvéde§ých !ré zpráYě o ť§|edtu pňeřkounÉni hos@dabnl
nebo za r€§ÉíĚní vý§e urróds§ý*t poviním§ť 9e lrzémnimu saínospráYrÉínu célku ubží dle u§iánověni § 14
od§t. 1 pí§írt. b) a c) átona o přezkouíT*iváni hospodafuni polGia ža přě3tlpek aÉ do Yýše 50"000 Kř
v každem jednoíiván pňpadě.

Řozdělovnik:

Fóčét {ýtisků p} íeil á 1ir Převzál

1x ,.,li:r:.,: ila,;i..cvice 1: ]";ií.];!j!li.i l!]i,j ilil ii:] },t ],-]li]lri]il
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