Krajský úřadKraje Vysočina
odborkontroly
ziŽkova57' 587 33 Jih|ava

stejnopis
č.:1
Č.j.:KUJI11'l29l2o15
Ko

Zprávao výs|edkupřezkoumánihospodaření
obce VěŽnice

se síd|em
VěŽnice9, 582 52 VěŽniceu Hav|.Brodu'|co: 0026846'|
za tok 2014

Přezkoumáníhospodařeniza |ok 2014 by|ozahájeno písemnýmoznámenímdoručeným
územnímu
ce|ku dne 7' srpna 2014 pod|e s 5 odst' 3 zákona č'420/2004
sb.,
o přezkoumáVání
hospodaření
územních
samosprávných
ceIků
a dobrovo|ných
svazkůobcí
(dá|e jen zákon o přezkoumáváni hospodaření)' Přezkoumání by|o provedeno
přezkoumánía í9. března 20í5 jako konečné
přezkoumáni
dne 27. srpna 20í4 jako dí|čí
na zák|aděžádostiobce v sou|adus s 4 zákona o přezkoumáváníhospodařeni.Pos|edním
kontro|ním
úkonemve smys|us 12 odst. 1 písm.g) zákona č'25512012sb'' o kontro|eby|o
Vrácenipodk|adů
Vyžádaných
k přezkoumánídne
19' března2015'

Místoprovedenípřezkoumáni:

obec VěŽnice
Věžnice9
582 52 VěŽniceu Hav|'Brodu

Přezkoumánivykonal:
. kontrolorpověřenýřízenímpřezkoumání: |ng.|renaRezničenková
pověřeníčís|o
588/14

PodkIadypředIožiIi:

|ng.Josef Má|ek - starosta
- účetní
MarieJe|ínková

Předmět Dřezkoumání:
Předmětem přezkoumáníhospodařenijsou údajeuvedenéV s 2 odst' 1 a 2 zákona
o přezkoumáVáni hospodařenl' Přezkoumání hospodařeníby|o provedeno výběrovým
pod|e předmětua obsahu
způsobems ohledem na významnostjednot|ivýchskutečností
přezkoumání.Při posuzováníjednot|ivýchprávníchúkonůse vycházíze znéni právních
předpisůp|atnýchke dni uskutečnění
tohotoúkonu'
le|' 564602 707,Íax:564602434'e'mai|:posta@kFvysocina
cz. lnlernetW
|co: 70890749'IDdatové
sch.ánkv:ksab3eu

kÍ.vysociná
e

A. VýsIedek přezkoumáni
Při přezkoumáníhospodařeníobce VěŽnice neby|y ziištěny chyby a nedostatky
s výjimkou nedostatku zjištěnéhopři dí|čimpřezkoumání, kteÚ neby| napÍaven
a je uvédenv částic zprávy.
B . P i s e m n o s t i v v u ž i t ép ř i D ř e z k o u m á n i
písemnosti:
přezkoumáni hospodařeníobce Věžnicebyly vyuŽitynás|edující
Při dí|čím
stanovenízáVaznýchukazate|ú
zřízenýmo|ganizacím- Zák|adníško|ea |Vlateřské
ško|e
Věžnicena rok 2014- sdě|enízávaznýchukazaÍe|ú
ze dne 18' 12' 2013
. rok2014schvá|en
roŽpočét
Zo jednání
Schvá|ený
dne 16.12.2013
.
Rozpočtový
výh|ed rok2013'2020sestavena projednán
Zo najednání
dne 12' 12.2012
NáVft rozpočtu
|ok 2014 zveřejněn na úřední desce i e|ektronicky
ve dnech25. 11.- 16.12.2013
Rozpočtová
opatřeni. rok 2014č'1 schvá|eno
Zo jednánídne 17.3. 2014,č.2 schvá|eno
zo jednánidne 24. 6' 2014
- rok 2013 návrhzáVěrečného
závě|ečnýúčet
účtu
včetnězpráVyo výs|edkupřezkoumání
hospodařenÍ
Ve dnech20' 2' - 17' 3' 2014'
obce zveřejněnna úřední
descei e|ektronicky
.
schvá|en
zojednánídne 17' 3 2014s výrokem bezVýhrad
Učetní
denik - před|ožen
měsíc|eden- červenecrok 2014
měsÍc|eden.červenec
rok2014
Hlavníkniha.před|oŽena
- k 3,1.7. 2014
p|nění
Výkazprohodnoceni
rozpočtu
- pod|estavuke dni31' 7' 2014
Bankovní
výpis- hospodářská
činnost
p|án
Účetnictví
ostatníodpisový rok2014
Úcetnídok|ady- h|avničinnost- měsícčervenecrok 2014 (bankovnivýpisč' 2014/30
ze dne 22. 7. 2014)
Pok|adni dok|ady - hospodářskáčinnost- měsíc červenecrok 2013 (Výdajový
dok|adč.29 - 30)
- podlestavuke dni31.7. 2014
Evidencemajetku
Faktura fakturač' 14009- 'výměnastřešnikrytinyvčetněop|echovánina obecníbudově.
Vystavenadne 25' 5' 2014 ve výši200 000 Kč bez DPH - úhradadne 2' 6' 2014'
fakturač' 1401,1
střešní
krytinyVčetně
op|echováni
na obecnibudově'vystavena
.'Výměna
dne 18' 6' 2014ve výši157162Kčbez DPH - úhrada
dne 1.7' 2014
Kniha odes|anýchfaktur - hospodářskáčinnost- podle stavu ke dni 31.7' 2014
(fa'č'1 . 116 vodné'fa' č'1 LDo' Ía.č'1 větrnée|ektrárny)
- pod|estavuke dni31' 7' 2014
Evidencepop|atkú
- Dodlestavuke dni31' 7' 2014
Pok|adní
kniha hosoodářská
činnost
Rozýaha k 31,7' 2o14
- pod|estavuke dni31' 7' 2014(fa.č.1 - 103)
Knihadoš|ých
faktur- h|avní
činnost
Mzdováagenda- předpisymezd mésícčeNenecrok2014
UčtoVý
rozvrh- před|oŽen
měsíc|eden. červenecrok2014
- pod|estavuke dni31' 7' 2014|Ía'ě. 1 - 4)
Knihaodes|aných
faktur h|avní
činnost
rok2014(bankovnÍ
Výpisč.2014129
Učetní
dok|ady.hospodářská
činnostměsícčervenec
ze dne 23. 7. 2014)
Při|ohaÍozýahy- k 31' 7' 2o14
- pod|estavuke dni31' 7' 2014
Bankovní
Výpisy- h|avní
činnost
. h|avničinnost
- měsícčervenec
Pok|adní
dok|ady
rok2014(Výdajový
dok|adč,114. ,l15)
- mésícčervenecrok2014
odměňováníč|enů
zastuDite|stva
Knihadoš|ých
faktur. hospodářskáčinnost.pod|estavuke dni 31. 7' 2014(Ía'č'1 .49)
- pod|estavuke dni31' 7' 2014
Pokladní
kniha- h|avní
činnost
VÝkazzisku a ztrátv k 31' 7' 2014
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Výkaz zisku a ztráty zřizenýchpříspěVkových
o|ganizací- výs|edekhospodařenizákladní
ško|ya |V|ateřské
ško|yvěžniceza |ok 2013- schvá|enzo jednánidne 17' 3' 2014
. Pá|eni
materiá|y
sm|ouvya da|ší
k přijatýmúčelovým
dotacím-.,sm|ouvao spo|upráci
čarodějnic
ve Věžnici..
Vevýši5 000 Kčbez DPH ze dne 5. 3' 2014 úhrada
dne 13.6' 2014
- ''sm|ouva
smIouvyostatní
o umístěni
a provozování
kontejnerŮ''
ze dne 15.4' 2014
sm|ouvy nájemní..'sm|ouva - Nájem nebytovýchprostora Věcí movitýchV nemovitosti
výši'|200 Kčirok
čp'85 VěŽnice,'Ve
ze dne 8. 4' 2014
sm|ouvya da|šímateriá|y
k poskytnutým
úče|ovým
dotacím- fakturaó' 2014002'Dso
přispěVekrok 2014,,vevýši1 656 Kč- úhradadne 14' 4' 2014'fakturaó' 102014
č|enský
příspěVek
rok2014.ve Výši1 266 Kč- úhrada
dne 1B'4.2014
'Dso členský
''Dohoda
provedení
práce
Dohodyo
opravaa údrŽba
ČoV''ze dne 20' 4. 2014'''Dohoda
- UdrŽbamajetkuobce''ze dne 14' 7' 2014'
Darovacísm|ouvy - .,sm|ouva. zamoýé a sportovníaktivitydětí a m|ádeže..
ve výši1 720 Kčze dne28.5' 20'14.připsánana účet
dne2. 7 20í4
- smlouvao nájmuze dne 8. 4.2014 - záměr
Zveřejněné
záměryo nak|ádání
s majetkem
zveřejněn
ve dnech5' 8' 2u3 - a' 4' 2014
- předloŽeny
zápisyz jednánizastupite|stva
zápisyZo jednání
dne 17' 3',7, 4', 4' 6', 24' 6''
21.7.2014
pro rok2014
Vnitřnípředpisa směrnice- p|atné
Výs|edky kontro|zřízených organizací. ''Protoko|o Výs|edkuVeřejnospráVníkontro|y
zák|adní
VěŽniceza období1' 1' . 31' 10.2013,,
ško|y
a |v|ateřské
ško|y
ze dne21' 11' 2013
projednaný
zo najednánídne
17.3' 2014
Uče|nizáýěÍkazák|adníško|ya |\''ateřské
ško|yVěžniceza rok 2013- schvá|enaZo jednání
1
7
.
3
.
2
0
1
4
dne
ÚčetnizávěrkaobceVěžnice
za rok20í3 - schvá|ena
zo jednání
dne 17.3' 2014
Při konečnémpřezkoumáníhospodařeníbyly vyuŽitynásIedujicipísemnosti:
. před|oženyzápisy zo jednánídne 4' 9.' 25. 9' 2014,
zápisy z jednáni zastupite|stva
ustavující
zasedánízastupite|stva
ó' 1 jednánídne 3' 11' 2014'č'2, 3 jednánídne ,|0'11',
1 1 .1 2 . 2 0 1 4
ČinnostVýborůZo - před|oŽenyzápisy kontro|ního
výboru Zo ze dne 29' 12. 2014'
finančního
vÝboruZo ze dne7.5'' 24' 9.2014
Účtovýrozvň - předIožen
měsíc|eden- prosinecrok 20,14
Učetní
dok|ady- h|avní
činnost.měsícprosinecrok 2014 (bankovnÍ
výpisč' 50 str' 2/2
ze dne 19. 12.2014)
Darovacism|ouvy- ',sm|ouva- lnformačni
ze dne 3.2' 2o14
tabu|einventárničis|o5o1610,,
pod|estavuke dni 31' 12' 2o14
Evidencemajetku- před|ožena
Sm|ouvya da|ší
materiá|y
k přijatým
Úóe|ovým
dotacim- K|ajVysočina
o obec neinvestični
'Výměna
dotace z rozpočtukraje PoW
střešníkrytinyVčetněoplechovánína obecní
budově..2200789.0198ve výši106 000 Kčze dne 26. 9. 2014 (žádostze dne 27. 1. 2014'
závěÍečná
zpÍáýaze dne 6' 1. 2015)
Výs|edky kontro|ziizených o|ganizaaí- .'ProtokoIo výs|edkuveřejnospráVníkontro|y
zák|adní
ško|y
a Mateřské
ško|y
VěŽniceobdobí1' 1' ' 31.7' 2014,'ze dne25' 8. 2o14
pod|estavu ke dni 31. 12, 2014
Kniha doš|ýchfaktur h|avničinnost- před|ožena
( f a .č ,1 - 1 8 1 )
- sestavenk 31' 12' 2014
Výkaz pro hodnocenip|něni|ozpočtu
Uóetnídeník- předIožen
měsíc|eden- prosinecrok2014(e|ektronicky)
Rozvaha zřízenýchpříspévkových
organizaci- Zák|adníŠko|y
a |V|ateřské
ško|yVěžnice
sestavena
k 31' 12' 20í4
prorok 2014
Vnitřnípředpisa směrnice- p|atné
HIavní
kniha- před|ožena
měsic|eden- prosinecrok2014(e|ekt.onicky)
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Faktura- fa' č.FV14009- ,'výměna
střešní
krytinyVčetně
op|echování
na obecníbudově.'
Vystavena
dne 25.5' 2014ve výši200 000 Kó bez DPH - úhÍada
dne 2' 6' 2014'Fv14o11''výměnastřešníkrytinyvÓetně op|echovánina obecnÍbudově,'vystavenadne 18' 6.2014
Ve výši157162Kčbez DPH - úh.ada
dne1. 7' 2014
MzdoVáagenda' předpisymezdměsícprosinecrok2014
- před|ožena
pod|estavuke dni31. 12.2014
Evidencepop|atků
Učetnictví
ostatni odpisymajetkurok 2014
Rozvaha- séstavena
k 31.12.2o14
- přednáškaNemoc a stáří,'
práce - ''Dohoda- Pro|odinnápo|itika
Dohodyo provedení
ze dne 10' 11' 2014' .,Dohoda- Prorodinnápolitika. Vánočnídekoracea věnec''
ze dne 24. 11.2014
- předloŽena
pod|estavuke dni 31' 12' 2o14
Pok|adní
kniha. h|avní
činnost
pod|estavu ke dni 31, 12' 2014
Kniha odeslanýchfaktur h|avníčinnost předloŽena
í f ač
' '1 - 6 )
. hlavničinnost
- měsícprosinecrok2014(přÚmový
Pokladnidok|ady
dok|adč'27' výdajový
dok|adč'223 . 229\
Pří|oha
|ozvahy- sestaýena
k 31' 12'2014
- měsíc prosinec rok 2014 (ustavujíci
odměňoVáníč|enůzastupite|stva
zasedání
jednání
zastupitelstva
č'1
dne 3' 11' 2014)
sm|ouvy a da|šimateriá|yk poskytnutýmúče|ovým
dotacím. ''sm|ouva. o poskýnuti
příspěVku''
Íinančního
ve výši6 000 Kě 2e dne 17' 12' 2014- úh?da dne 29' 12' 2014
Výkazziskua zkáty sestavenk 31' 12.2014
Výkaz zisku a zÍrátyzřizenýchpříspěvkových
oryanizaci- základni ško|ya Mateřskéškoly
Věžnicesestavenk 31. 12'2014
- .,sm|ouva
- o ziizeni pozemkové
sm|ouvyo převodumajetku(služebnost)
s|užebnosti''
- o zřizení
p' ě, 9112ze dne 24' 11' 2014 - p|áýníúčinky
dne 26' 11' 2014''.sm|ouva
pozemkovés|užebnosti''
p' ó' 187116'187l17ze dne 14' 12' 2014 práVníúčinky
dne 19.12.2014
|nventurní
soupisy majetkua závazkir. sestavenyk 31' 12' 2014' Plán inventur
ze dne 15' 10.2014'|nýenla|izaóni
zp|ávaze dne20' 1' 2015
- hIavníčinnost
- před|oŽeny
podlestavuke dni31.12,2014
Bankovnívýpisy
Rozpočtová
opatření rok 2014 č' 3,4 schvá|enaZo jednánidne 4' 9' 2014' č'-5' 6,7
schvá|ena
Zo jednání
dne 25' 9', 10' 11.'11.12'2014
Pok|adní
kniha- hospodářská
óinnost- pod|estavuke dni31' ,12'2014
. před|oŽena
pod|estavuke dni 31' 12.2014
Knihadoš|ých
faktur hospodářskáčinnost
ífa'č'í-79)
- před|ožena
pod|estavuke dni 31. 12' 2014
Knihaodes|anýchfaktur- hospodářskáčínnost
(fa'é'1-234zavodné.fa'č'1.86zastočné'fa'č'1-86zaKBTV'fa'č'1-6ostatní)
- měsícprosinecrok 2014 (bankovní
Učetnidok|ady- hospodářskáčinnost
výpisč' 49
ze dne 22' 12' 2014Ía'ó' 7a 79)
před|oŽen
pod|estavuke dni31.12.2o14
Bankovní
výpis- hospodářská
čínnost.
Pok|adni dok|ady - hospodářská činnost- měsíc prosinec rok 2014 (příjmový
dok|adč.226- 234'ýýdajový
dok|adó' 54 - 56)
-..sm|ouva.
sm|ouvyo dí|o
VýměnastřešnikMiny Včetně
op|echování
na obecníbudově'.
ve výši349 151 bez DPH ze dne 28' 4' 2014včetně''Dodatkuč.1''ve výši357 162 bez DPH
z e d n e 1 8 . 6 .2 0 1 4

c . P I n ě n ío p a t ř e n í o ř i i a t ý c h k n á p r a v ě c h v b a n e d o s t a t k ú
Při přezkoumáni hospodařeníúzemníhoce|ku za předchozírok neby|yziištěny chyby
a nedostatky.
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přezkoumániza rck2o14 by| ziištěnnás|edu|ící
Při dí|čím
nedostatek:
přezkoumáníhospodařeníobce VěŽnice za |ok 2014 bylo zjištěno,že jednání
Při dí|čím
zápisŮ
zastupite|stva
obce neprobíhaIa
nejménějedenkrátza tři měsice. D|e před|ožených
jednáni
z
zastupite|stvaobce Věžnice proběh|ozastupite|stvona konci loňskéhoroku
dne 16' '|2.2o13a da|ší
nás|edné
zastupitelstvo
se konalopozdějidne 17.3' 2o14.
Nenapraveno

D. závěr
|.

Př| přezkoumánihospodařeniobce Věžnicezarok20í4
byIy zjištěny
chyby a nedostatky
uvedené
v ustanovenís
10 odst.3oísm.c) zákonao přezkoumávání
hosoodaření'
a to

Nedostatky,spočívající
v porušenípovinnosti úŽemního
ce|ku stanovenýchzv|áštnimi
právnímipředpisy
' zastupitelstvoobce se nesešlonejménějedenkrát za 3 měsíce.(porušení
povinnosti)
||. Rizika' která |ze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatkůa kteřá mohou mit
negativnídopad na hospodařeníúzemnihoce|kuv budoucnu:
Při přezkoumáníhospodařeníza íok 2014 neby|azjištěnarizika.která by moh|amit
negativnidopadna hospodaření
územniho
ce|kuV budoucnosti.
|||. Poměřovéukazate|ezjištěnépři přezkoumáníhospodaření:
Poměrový ukazateI
Podí|oohledávek
na Íozpočtu
Podí|závazkůna rozpočtu

Hodnota ukazatele
5,54 0/o
14,OB o/o

Podí|zastaveného
majetkuna ce|kovém
majetku

0,00 0/o

PodiIcizichzdrojůk ce|kovýmaktivům

5,59 0/o

Ukazate|d|uhové
sluŽby

44,57 o/o

Podí|provozního
sa|dak běŽnýmpříjmům

31,24 0/o

Komentář: D|ouhodobézávazky stav sU 451 - D|ouhodobéúýěry k 31' 12. 2014
ie 4 313463'98Kó

|v. ostatni upozorněnía sdě|eni:
zvýšený ukazate|podí|ud|uhovés|užbyve výši 44'57 o/oby| způsobenflnancováním
investiční
akce ,,stavební
úpravyVeřejnýchprostranství
v obci VěŽnice..Na tuto investióní
akci otevřelaobec Věžnicev roce2013úvěru Českéspořite|ny,
a' s' ve výši5 900 000 Kč'
Významná část úvěruVe Výši3 763 000 Kč by|a uhrazena.iednorázověv záři Íoku2014
poskytnutých
z Vyúčtovaných
finanóníchprostředků
z dotaceszlF'
Věžnice19. března2015

K R A J s K ÝÚ Ř A D

K R A J EV Y s o Č l N A

za KrajskýúřadKrajeVysočina

O d b o rk o i t r ov
z l ž k o v a5 7 . 5 8 7 ] 3 l i h l a v r
-?-

Ing'IrenaRezničenková
přezkoumánI
kontÍo
lÍz3níín
or poÝéřéný

Uzemnícelek má na zák|adě s 7 písm.c) zákona o přezkoumávánihospodařenípráVo
pověřenému
doručitkontro|orovi
řízenímpřezkoumánípisemnéstanoviskok návrhuzprávy
o výs|edkupřezkoumánlhospodařenía poŽadovatjeho pň|oŽeníke zpráVě o výs|edku
přezkoumáníhospodařeni,a to do 15 dnůode dne předánínávrhutétozpráVy.
je současněnávrhemzprávy o výs|edku
Íalo zpÍávao výs|edkupřezkoumánihospodaření
přezkoumáníhospodaření'přičemŽkoneěným zněnim se stáVá okamžikemmarného
up|ynutílhůtystanovenév s 6 odst' 1 pism. d) zákona o přezkoumáVáníhospodaření'
k podání pisemnéhostanoviska kontro|orovipověřenémuřízenímpřezkoumánínebo
ce|ku'
okamŽikemvzdáníse právapodatpísemné
stanoviskoúzemního
Tento návrh zprávy o výs|edku přezkoumáni hospodařeni obsahuje i Výsledky
přezkoumání.
dí|čího

zpráva o výs|edkupřezkoumáníhospodařeniby|av sou|adus ustanovením
s 11 zákona
o přezkoumávánihospodařeniprojednánaa jeden v'íisk převza|starosta obce Věžnice
s tím,žese vzdáVápráVapodatp|semné
stanoviskoúzemnlhoce|kud|es 7 pism.c) zákona
hosoodařenío ořezkoumávání

Dne 19' března2015
-o

oBEc vĚŽNIcE
58252 VěŽnice
9
()02ó8 4ól
IČL):
!-'lC CZ-002684ól

Ing.Josef|Vlá|ek

;

7Á-,//
;;;;l;;;"i;

Poučeni
Územni samospÍávný
ce|ekje pod|es 13 odst' 1 plsm' b) zákona o přezkoumáván|hospodařenipovinen
přis|ušnému
přezkoumávejicímu
oígánu lj' KrajskémuúřaduKraje Vysočina,odboru konlÍo|y'ne'později
úaemv oÍgánechúzemn|ho
ce|kupodal p.semnou
do í5 dno po projednání
té|ozpÉvyspo|use závěrečným
přijeliopatřeniknápravěchyba nedosralků
infoÍmacio
uvedéných
vezpÍávě'
Územnísamosprávnýce|ekje dá|€ povinenuvés|v inÍormaci
|hútu've kterépodá písemnouzpráVuo p|nění
ji kíajskému
přijetýchopa|ření
hospodařen|)'
a V léto|hůlě
úřaduzaslat(s 13 odst'2 zákonao přezkournáVáni
za nepňjeliopatřeník nápÍavěchyb a nedoslatkú
uvedenýchve zprávě o Výs|edkupřezkoumánihospodaření
výŠeuvedenýchpovinností
se územnímu
samosp.ávnému
ce|kuu|ožid|e ustanovenls 14
nebo za nesp|nění
odst. 1 pism' b) a c) zákona o přezkoumávánihospodařenipokulaza správníde|iktaŽ do výše50'000 Kč
jednot|ivém
připadě.
v kaŽdém

Rozdě|ovnik:
Stejnopis Početvýtisků

PňEdáno

obec Věžnice

1x

PňevzaI
Ing'JosefMá|ek

KrajskýúřadKÍajeVysočina odborkontroly
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