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PARDUBlCKÝ KRAJ
Kíajský úřad

o

zPRÁvA
výsledku přezkoumání hospodaření za íok 2016

městyse Tíhová Kemenice

lč: oo271o55

P řezkou BÁni se u skutgčI ilo Ýe dD.ch:
12. žáři 2016 jakó dí]či přézkoumáni
19. dubná 2017jáko konečné přežkoumání

PřezkoMání hospodaiení něsryse T.hoví Kln.nice a r. 2016 ve srslu Bt6noveni § 42,
§ 53 (lýká se Dso) ákona č,1282000 sb,, o obcich, ve měni Pozdějšich Předpisů a v
solnadu se ailon€n č,4202004 sb,, o přezloumáviini hospodařeni ú.nnich @ospián)rch
celkl) a dobúvolných svázhl obci, Ýe zněni pozdějšich přdpisú a bylo zaháj..o dn. 20, 7,
201ó Kr.lskýň úř,dem P..dubického knj€ doruč..ín ni§eníébo @án.ní.

Př@kounáné období od t.1.2016 do 3l, 12,2016.

1. Dílčí překounánl bylo Ýakonóno n. úř.du ně.§ §e dI. 1r. 9. 
'016.2, Kod€čné překoun{ni bylo wkon{ro ná úřrdu n&tys. dn. l9. 4. 201?.

_ kontrolor pověleíý tíenib plezkománl: Ing. lvma B€.lnaňková

- He]eng Lmufuvá

Povčleni k př.zkolbíbl ve §mt,dtr § 5 !.420200.1 sb. l § 4 a §6 zíkoí, č.255/2012
§b. rTdal xnj§ký úřad P!řdubi.kého kú.j€ dne 4, ?,2016,

?ř€zkounáni bylo wkonano ťblbYým zDůsob.m.

rns.lY. Dostálorá . §t!fuslk! mě§§3e

Ilom Žaloudková _ účcini úéšl_\,se

tři př€zkounÁíi b}li Dfi lonni:



Pódle uímov€ni § 2 otjsl. 3 ákoM č, 420/2004 sb. nebyly piedmělen pĚzkounáni
údaje. na které sc !žlahuje povimoš ínčenlilosli podle danového iádu,

Po sl€dnl konrolnl úkon vzdánin se pIáva Dodal nánitky byl Učiněn .tne l 9, 4. 2 o l 7.

v pnŮběLu d0člch př.zkounínl ž 2016

Přednět Dřežkoumání:

Př.dnělcň Př€zkóunání bospodrř€n' j§ou oblá9ti h6podař.ní uíedcnó v § 2 odsl. i
r 2 žákon! č.4201004 §b, posourenó podlé hl.{tis.k uY€d€trých y § 3 tobo(o zíkon&

Při DosuaváIí j.dnotliť.h p v cL ,tkonú se \T.hjzl zc zDčni pdvnich př€dpi§ú
plilnýcn ke dni ugkulcančnl tohoro Úkonu.

nebyly zjĚtěny .hyby l ncdolr.tky.

A.II" osr.tnl cbyby t nedos1.lky

Při přozkounanl bolpodařcli !€byly zji§těny.hrby. n€dost lry.

B, obhsti Dřdkotúíní. u Lrcrých ..bvh zjištěíY chvbv, nedost trry
podle uslanoveni § l0 odst, 3 pism, a) á}oía č, 4202004 sb,, ldďé Fou uledmy Ý

čl.n!.l podl. ult trol€Dl§ 2 ods|.I n ! uv.d.Débó zóton':

vý§led€k díčích Dřekouníni
cbl bv r nadoíltkj D.pnÝ.bó

l, UslOnov€ni § 2 odst, ] Dish, á) Dl.ěni DřIinů a výddiú romčtu vč€l,aé Deněžnicb o
tÝloiicich se roz@človí.h Dlosiř.dků

2. Usúnovenj § 2 oói, l óism, b] fin rřní oÉBce Ňkgiici §e dnrhv.

],

\nTajdádmých ná Zík],dě §ňlnnv nezi dvěma nebo vie úzmňlni elt

ushoveni § 2 od l Dism, cl njlladv a yinosy DodnikÁlelské ěinnostiúzmlho celku

Ust noveni § 2 ods1, l Dim, d) Deněžli oDerace, n]kaiíci * sdiužených Droíiedkú

zjtladě sí ou\ry s iiníni Ďiáhi.kí i nebo ňzickiúi ó$bdmi

5. Ustadovení § 2 odí. l Dísn, e) iinančnl .erMé l iici se cizích zdrciů vé šnvšlu
Dniuich Dř.dDisů o účeini.tli

6, Ušánoveni §2odsl, l Dism, l.) hósĎóttaieňi á ná}]ÁdÁní § Dmdřed
Náiodniho fondu a s dalšini DosltedkÝ Ť zanmiči ooskýnulými na ákladé
mernircdnicn sííuv

_ plcz]trtoMán: Ano

7, Ustúoleni § 2 odst. l Dism, !] \aúčtoráĎi a ltotádáni limónich Ýtahú ke siátninu
ozmĎlu. k rczmčlůú lJá]ú, k roaočlůn obcí. k iinÝm ozmótún, kc siáhim fondúm a



_ přzkomá!: Ano

8, Ust noveni § 2 odst, 2 ,lsh. a) náiládáni a hosmdařni § haieúed ve Yldhiclvi

12, Usimovcni § 2 ó.lst, 2 Ďlsn. é) ruóéni z 
'v.7k

ickÝch a Dnivni.kÝch osb

- Přezkoumán: Anó

9. Ustanovmi § 2 odst, 2 oism, b) nakládánj a hosmdařeni s maietken stálu s nimž
nosoodáti úmni celek

- přezkoMán| Ano

l0, Ustooveni § 2 odst, 2 Dism, c) zadáváni a uskut€čňovini veřiních Zkárek. s víiimkou
úonn a DostuDú Dieztoum Ých oreán@ dohl€du edle zlláštního Drávniho Di€dDisu

, piezkouán: Ano
l l. Ustanov€ni § 2 odst, 2 DGú, d) stav Dohl€dávek a ávúků a nauádáni s nimi

. _ přezkoMán] Ano
13, Usimovení § 2 o<lst, 2 Di§m, n Btávováni noviícn a nenoviďch věci ve oosDěcn

iřeti.h osb
_ pŘzkowán: Ano

14, UsirnovsI § 2 odsl 2 úlm, !] ztizováni věcnýcb břem€n t naielku úz€mniho celku

péztoumán: Ano

15, Uslanoveni § 2 odý. 2 !iM, h) účenicM !€de.é územin celkem

- přakouniin: Ano

16, UsiaoÝeni § 9 Konirola oa}ládád s Dřisúěvkeň a se s!ěřnýrh maierken
- llezkounán: Ano

c. Plněnl oD.rřtlI k od.třtnčni n€dost.tků ziiltčnÝ.h l Dř€dchozi.h ld.cn
c.í, Při př.zkoubón' bo§podař.íi úrennito cclku l předcbozí.h let4h

n.byl' zjilthy chyby ! !ed8t ky.

D, Zvěrz Dřekoun{ni hošDodnřenlz, rok1016

D.l. Při př.zkolnÁnl ho§pod.ření bč§tyle zt rck 2016 podle § 2 a § 3 z'tom č,
420/2004 sb,

4 nebyly zjiltčny chyby . n.do§talky,

D.II. Upozorně.i n! přip.dná rizik , kt€ú lz€ do,odit zc zjištčDích cbyb
. rcdost.tků. kreř{ nobou nll ncgalivnl doDd ll ho§Pod9ř€nl územního @lku

Pň pležtouúáni hosPodaieni nebyla zjišlěna ádDi áYažDi liziks. kleú by mohl. Ďil
nťgalj\ni dopad na ho.po ŤniJeŤn,hotel!ú\ budoUmon



D.Iu. PohčoÝé uk.zt l€ zjišíěné při překoubáDlhospo.t.řcni:

a] podllpohleda\ek furoznoólú úzennúo celknb)Pod,l;\ťkimrcžpol;;;;;il;;i;-' - ", """ ", ],il",
., ;"d.l d;;;;";;;;;: ;;liii"1.I'H";n,;.;;; ;; -,,,, 

].j] ii
TrhoÝá (úenicc dne ] 9. dubM 20 l ?

Jhéna a pod!,isy tonEoloil zúča9iněných na pl€ztoumá] nospodal€ní]

konfulor po\éiq) nzmim prez]\ouírári

- je nqhem zpnjv} o \isledtu piezko@Ánl hospodaiml a ie nožró le zŇéíl ! nlw.denfu podd pi*fue s,noli:|o ,. ttu,e ůo rs d"l';;;;ň;;.;;;;
i.11:]:.:,J,^i::Ť:1"."" "*,m eÁóminl Konečnm ámlm oi,5 * ',o,1

áiťilitr"-"l; ffi:::, T!.Hi,.:l,:L;f i";.L;":;":L.,, Hil;i]nbn pre7koMán /únuoloJ povateD} ň7.n]h prezt.* 
"* ""ao,"a"m..pňpádě §leovil h|ttu d.Rl- "c r,)hllNqe \ed\ou §lejnoP,sech. pn.eh, §e ied.n ,l.Jňopil ptedáťá \bfulm,mue|upc| xonúolovúeho subiekfu a diUti slém;,(

Mlskeho uradu pedJbtkdhn r? ' §e atlódl do ptislúlného spnu
- ph lonboloqneag oě bylo /jnňo, )e ve slNovďen obdobi byb uplahéú) l ellm2 pozad b dk ZaloM. loo,oao so,, o $ob;nem óli,*p,i i ,,i.-.i,. ri.ĎJly \5řlh] \ ákomé ]h,]lé- mdl|rou {uČsl, /pts\} ie .eah dokaffend Wr )c,1 pii ptezlolnáni a L,elietrýchv pnbr.
- s,_ob.dheřzpi.\)o9§lcdlupŘ/\omániho§Dodai€|i]ílrovaKaŤejiceopn(lL.)

ýfu bua ýZ ánma a]ejl qejnop . Dtevál, í@)t a fie.l\Ý liP, l\a Doíliofd

,,\ to lobrďeŤ ó@bj l s', dle pJoh'ášen, 
'frpci 

I sc neho:póoanl §mje em§Dru, m,učll sym mJje'tm 4 a,azr,l rl,acklrh 
" oa',nltlci ;;;;,';;;,,l';iii;';

TT.],,, ",""r, *,-,r.' ." e*o" ""t"^u " - r"*, o ,rp,r,c.. ,yr"i- .. "".*,i;iinaliln frloUWópni.tlrebopo.|q,nul U\ěfun.bopú,!L\,..'.*".p'",^,,ar"lr""oo
ru(ie].lchó 2 elJ, smlo[a o Dní"upen| \ .!\ďťj ; .n|oul" 

" 
.a,i^" . *r"""ii1.I]cproú] km. papíD, objig&e. rehkuc.ri, maje,Lo\. \ila,j), 

"_,;;;,i ;;;i';i":zMď} fuleho rczgbu



ÚZmi elek jc 
"c 

snyslu uslanolm! § I] odsi, t phn. b) zá]ona č, 42o/2oo4 sb,
povinen Přijmoui oÉ!řni k nápravě cnyb a oedosllltú uvedenýcb v této zŤIá!ě o !ýsle&u
Pl€zkomrni hóspodařeni a podát o tom plýmou jnfomaci přež}oúávajícimu oigánu,
a lo nejpozději do l 5 dnú Po Plojedn|ini iélo 4,ú}1 spolu se ávěIďnýn ú&em v orBín4h

ÚZmj el€k je dále ve snyslu ustnoveni § l] odsl, 2 Zjtom č, 42ol2oo4 sb.. póvin€n
v infomacich podle usiúol€ni § 13 odst, l plsm, b) téhož ákona uvést lhúiu. ve kleré podá
pndušnénu ,hztomávajícibu oigánu pismu žprau ó ptněni pfijátých opatřeói a v télo
lhůé plislušnénu pl€zkoumáwjicimu orgánu uvedenou zpniw zslat,

Nesplóěním tě.hto povimosii se íuemni el€k dopusri sPnivnibo d€litlu podlc usimoveni
§ 14 odšt, 1 Pism, b) a c) žálona č, 4201004 sb. a a to ý uIožj úmimu celku
lodl€ 6t !o!úi § l 4 odsi, 2 zátona č, 420/2 004 sb. polruia do ýýše 50,0 00 Kč,

.á,E

l=,-.:.

,--tl
pódpis siďostky ně§yse

|--,r*Yš--=l, Ťlo \ir'. -l
Ltai{""'].ť


