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Zpráva o qýsledkupřezkoumáníhospodaření
obce Věžnice
|Čo:00268461
se sídlemVěžnice9,582 52 VěŽniceu Hav|.Brodu,
za rok 2016

za rok 2016 by|ozahájenopísemným
oznámenímdoručeným
Přezkoumáníhospodaření
územnímuce|ku dne 05. září 2016 pod|e s 5 odst. 3 zákona č.420/2004sb.'
samospráVných
o přezkoumávání
hospodaření
územních
celkůa dobrovo|ných
svazkůobcí
(dá|e jen zákon o přezkoumáváníhospodaření).Přezkoumání by|o provedeno
přezkoumání
a dne 11.dubna 2017jakokonečné
dne íí. října20í6jakodilčípřezkoumání
hospodaření'
Pos|edním
na zák|adé
Žádostiobce v sou|adus $ 4 zákonao přezkoumávání
kontro|ním
úkonem
ve smys|u$ 12 odst.,l písm.g) zákonač.25512012
Sb., o kontroleby|o
Vrácenípodk|adů
vyŽádaných
k přezkoumání
dne 1í. dubna20í7'
Místoprovedenípřezkoumáni:

obec Věžnice
VěŽnice9
582 52 věŽnice u Hav|.Brodu

PřezkoumánívykonaIi:
. kontro|or
pověřenýřízením
přezkoumání: Ing'RadomírTomandI
pověřeníčis|o20165084142_10
- kontrolorka:
Ing.VeronikaParkanová
pověření
Óís|o20.l650138852
- kontrolorka:
|ng.IrenaRezničenková
pověřeníčís|o
2016508414^22
PodkladypředIoŽiIi:

|ng.JosefMá|ek - starosta
- účetní
MarieJelínková
pracovnice
Anna Novotná- administrativní

Předmětpřezkoumání:
jsou údajeuvedenév $ 2 odst. 1 a 2 zákona
Předmětempřezkoumáníhospodaření
o přezkoumávánihospodaření.Přezkoumáníhospodařeníby|o provedenovýběrovým
podle předmětua obsahu
způsobems oh|edemna významnostjednot|ivých
skutečností
jednot|ivých
právníchúkonůse vycházi ze znění právních.
přezkoumání'Při.posuzování
předpisů
pIatných
ke dni uskutečnění
tohotoúkonu.
tel.: 564 602 707, fax: 564 602 434, e-mail:posta@kr-vysocina.cz,lnternetrwww.kr-vysocina.cz
Ieo: 70890749.ID datovéschránkv:ksab3eu
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A. VÝsIedekpřezkoumání
hospodařenÍ
Při přezkoumání
obceVěžnicenebylyzjištěnychyby a nedostatky.
B . P í s e m n o s t i v v u Ž i t éo ř i o ř e z k o u m á n í
přezkoumáníhospodařeníobce Věžniceby|yvyuŽitynásIedující
písemnosti:
Při dí|čím
Závěrečný
účet.rok 2015 návrhZávěrečného
účtu
Včetně
zprávy o výs|edkupřezkoumání
hospodařeniobce zveřejněnna kamenné
úřední
desce ina webovéstránceobce VěŽnice
Ve dnech 3. 3. 2016 - 21. 3' 2016, schvá|enzo č' 13 jednánídne 21' 3. 2016
s výrokem. bez výhrad
Rozpočtová
opatření- rok 2016 č. 1 schvá|enoZo č. 11 jednánídne 1. 2. 2016'
č' 2 schvá|enozo č. 13 jednánídne 21. 3. 2016' č. 3 schváIenoZo č. 14 jednání
Zo č'15jednání
dne27. 6. 2016
dne 17.5. 2016,č.4 schvá|eno
- rok 20í6 zveřejněnna kamennéúřednidesce Ve dnech 9. 11 2015 Návrh rozpočtu
26'11.2015na webové
stránceobceVěŽniceve dnech6. 11.2015-26.11.2015
výh|ed- rok2017- 2020Sestavena projednán
Zo č.3 jednánídne 11.12.2014
Rozpočtový
stanovenízávazných ukazate|ůzřizeným organizacím- Zák|adníškolea Mateřskéško|e
- sdě|ení
VěŽnice'příspěvkové
organizaci
závaznýchukazatelů
dne 17' 12' 2015
- rok2016schvá|en
rozpoÓet
Zo Ó' í0jednání
dne26' 11.2015
Schválený
měsíc|eden- červen
rok20í6
H|avní
kniha- oředloŽena
poplatků
předIoŽena
pod|e
Evidence
stavu ke dni 30' 6' 2016 (pop|atek
za provozování
systému
Iikvidace
komuná|ního
odpadu'pop|atek
ze psů)
- měsícčervenrok2016
odměňování
č|enů
zastuoite|stva
BankovníWpisy - hospodářskáčinnost. před|oŽenypodle stavu ke dni 30- 6. 2016
(CSOB Era,a.s.)
Pok|adní dok|ady - h|avní činnost - měsíc duben rok 2016 (příjmový
- 16HP0109'
- 16HV0047)
dok|ad
č.16HP0068
výdajový
dok|ad
č.16HV0027
předloŽena
pod|e
Kniha došlýchfaktur h|avníčinnost
stavu ke dni 30. 6. 2016
(fa'Ó' 1 - 100)
- před|oŽeny
pod|estavuke dni 30. 6. 2016 (ČS.a.s',
Bankovní
výpisy- h|avní
činnost
ČSoBEra'a.s.,ČNa)
Bankovnívýpisy . před|oŽenyúvěrové
účtypod|estavu ke dni 30. 6. 20í6 (ČS' a.s.
Ó. 12'6' 6)
- měsícóervenrok2016(bankovní
výpisó. 20í6125)
Učetní
dok|ady- hlavníčinnost
,|60100,|39
,'Latitude
E5450,.vystavenadne 8' 2.2016 ve výši30 220 Kč
Faktura fa. č'
DPH - úhradadne 11. 2. 2016
Včetně
Pří|oharozvahy- sestavenake dni 30.6. 2016
podle stavu ke dni 30' 6. 2016
Kniha odes|anýchfaktur- h|avničinnost. před|ožena
-7\
1
ffa.č.
měsícleden- červen
Účtovýrozvrh- před|oŽen
rok2016
ostatní předloŽen
odpisovýp|ánrok20í6
Účetnictví
- měsícčerven
doklady- hospodářskáčinnost
rok2016(bankovní
Výpisč.20í6/26)
Účetní
Rozvaha- sestavenake dni30. 6. 2016
- sestavenke dni 30.6. 2016
p|nění
Výkazpro hodnocení
rozpočtu
hospodářská
činnost - měsíc březen rok 2016 (příjmový
Pokladní dok|ady
'16EP0048
- 16EV0008)
16EP0051'
výdajový
dok|adč.
dok|ad
č.16EV0o06
před|oŽena
podle
Pokladníkniha. hospodářskáčinnost
stavuke dni 30.6' 20,|6
Mzdováagenda- předpisymezdměsícčervenrok2016
měsíc|eden- červen
rok2016
Účetní
deník.ořed|oŽen

Kniha doš|ýchfaktur - hospodářská činnost- před|oŽenapod|e stavu ke dni 30. 6' 20.l6
ífa' č.1 . 38)

- před|oŽena
pod|eStavuke dni 30. 6 . 2 0 1 6
Knihaodeslanýchfaktur- hospodářskáčinnost
( f a .i ' í - 3 )
přírůstky
Evidencemajetku- před|oŽeny
a úbytky
majetkuke dni 30.6' 2016
Výkazziskua zIráty- sestavenke dni 30.6. 2016
před|oŽena
pod|estavuke dni30.6. 2016
Pokladní
kniha- hIavní
činnost.
- Zák|adnÍ
Rozvaha zřízenýchpříspěvkových
organizací
ško|ya MateřskéŠko|y
Věžnice,
příspěvkové
organizace sestavenake dni 30' 6. 2016
. Zák|adní
Výkaz zisku a ztrátyzřizenÝchpříspěvkových
organizací
školya Mateřskéško|y
VěŽnice' příspěvkové
organizace Sestavenke dni 30. 6. 2016 (Výs|edekhospodaření
.28 377,48Kč. schvá|enZo č'13jednánídne21. 3. 2016)
ve výŠi
rok2015h|avní
činnost
Zveřejněnézáměryo nakládánís majetkem- sm|ouvaprodejpozemkůp. č.d|e sm|ouvy
ze dne í5. 4' 2016- záměrzveřejněnVe dnech14' 9' 2015. 30. 9. 2015,6. 3. 2015.
23. 3. 2015.8. 2. 2016- 29.2. 2016
. spráVcečistírny
práce - ..Dohoda
Dohodyo provedení
odpadních
Vod''ze dne 1. 3.-20'l6'
..Dohoda. H|ídání
prostoruobecníchs|avností..
ze dne 25' 4' 2016, ''Dohoda- UdrŽba
ze|eně,,ze
dne ,l' 6' 2016
- o uzavřeníbudoucí
Sm|ouvyo věcnýchbřemenech- ''smlouvač. |P-12-2007673NB|2
sm|ouvyo zřízenÍvěcnéhobřemenea smlouvuo práVuprovéstStavbu''p. č' KN 992/49
ze dne 29. 2. 2016- schválenaZo č.12 jednánidne 29. 2. 2016
p. č. d|e sm|ouvy
Sm|ouvyo převodumajetku(prodej)-.'Sm|ouva- prodejpozemků''
.l5.
4' 2016 právníúčinky
dne 4. 5. 2016 schválenazo č. 12 jednáni
ze dne
dne29. 2. 2016
''Dso č|enský
příspěvek
k poskytnutým
Sm|ouvya da|ší
materiá|y
úče|ovým
dotacím- přípís
,l
přípis.'DSoč|enský
rok2016''Ve Výši 281 Kčze dne 30' 3. 2016- úhrada
dne7.4.20,16'
přÍspěVek
rok2016.'Ve Výši1 656 Kčze dne4. 4.20,l6- úhradadne7. 4.2016
Darovací
smlouvy. Kraj Vysočina
a obec VěŽnice-.'Finanční
dar - vzdě|ávací
činnost
Ve Výši30 000Kčze dne27.6.2016 připsánana účet
zák|adních
ško|,.
dne 15.7' 2016
. ,,Sm|ouva
Sm|ouvynájemní
o nájmu- byt č' 4A čp'í28 od 1.7.2016 - 30.6.2017"
ve výši3 500Kó/měSíc
ze dne27.6.20í6- schvá|ena
Zo č.14jednánídne17,5'2016
Dokumentacek veřejnýmzakázkám - Veřejná zakázka maléhorozsahu- poptávkovéřízení
osloveno 7 uchazečů,Schvá|enívýběrovékomise na výběr dodavate|estavby
zo č. 11 jednánídne 1. 2. 2016' Zápis výběrovékomiseze dne 29. 2. 2016 - výběr
dodavatelestavbyschvá|enoZo č. 12 jednánidne 29. 2. 2016, ..Sm|ouva
o dí|oSoD
- opravarybníčku
na náVSiv k. ú.HorníVěŽnice..Ve
č.212016
Výši402 í79 KčvčetněDPH
- '.opravarybníčku
ze dne 2. 3' 2016' Fa. č.620,160020
na náVSiv k. ú' HorníVěžnice,.
Vystavena
dne4. 5' 2016VevýŠi
402 179Kčvčetně
DPH - úhrada
dne ,l8.5. 2016
prorok2016
Vnitřnípředpisa směrnice- platné
jednání
z
Zápisy
zastupitelstva před|oŽeny
zápisy zo č. 10 jednánídne 26. 11.2015,
,11
jednání
jednání
č'
Zo dne 1. 2. 2016,č. 12
zo dne 29' 2.2016, č. 13 jednáníZo
j
e
d
n
á
n
í
' '1 4
Z o d n e1 7 . 5 . 2 0 1 6č, '1 5j e d n á nzío d n e 2 7 . 6 . 2 0 1 6
d n e2 1 '3 ' 2 0 . l 6č
Učetní
závěrkaZák|adní
Ško|y
a Mateřské
ško|yVěŽnicerok 2015'příspěVkové
organizaceschvá|enaZo č.13jednánídne21' 3. 2016
Učetní
závěrkaobce VěŽnjcerok 2015- schvá|ena
zo č' 13 jednánídne 21.3.2016 ,.Protoko|
o schválení
účetní
závěrkvrok20í5'.
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přezkoumáníhospodařenibyIyvyužitynásIedující
písemnosti:
Při konečném

I

- se stavemk31.12.2016
p|něnÍ
Výkazprohodnocení
rozpočtu
.
Výkazziskua ztráty se stavemk 31. 12' 2016
Rozvaha- se stavemk 31. 12.2016
Pří|oharozvahy. se stavemk 31' 12.2016
Učtový
rozvrh- za rok 2016byldo|oŽen
H|avní
kniha. se stavemk 31.12.2016
k 31. 12' 2016' evidované
v knizefakturpod poř.č.,l
Knihadoš|ých
íaktur- fakturydoŠ|é
čís|a
faktur'l aŽ 97
až212'knihafakturekonomickáčinnost
.
é k 31. 12' 2016, evidované
Knihaodes|aných
faktur fakturyvystaven
V knizefakturpoř'č.1
fakturekonomická
aŽ 8, knihaVystavených
činnost
č.1 aŽ80
. k 31. 12.2016
Bankovní
vtj'pisy
- účet
u CS čis|o1122787379/0800,
zústatek
758.009,72Kč
- účet
u CSoB čís|o
167599174/0300,
zůstatek
7.842,44Kč
- účet
u ČNBčís|o
94.126'l9521l0710,
zůStatek
50'605,98
Kó
- účetu Čsoa čisto ,l92526508/0300.
účethospodářskéčinnosti'
zůstatek
28,l.067'
19 Kč
- úvěrové
úótyu CS, zůstatek
nesp|acených
4.777.943,98
Kč
ÚvérŮ
. úČetní
dok|ady
za měsícprosinec
2016
Účetní
doklady
Pok|adní
knihyk 31. 12.2016h|avní
činnost
zůstatek
4.243,-Kč
kniha - pok|adní
ekonomickáčinnost
22.251,- Kč
pokladní
dok|ady
za mésicprosinec
2016
Pok|adnídok|ady.
h|avní
dok|ady197až229
činnost
ekonomická činnost dok|ady příjmovéčís|o P194 až P 2)^
výdajové
čÍs|o
V 52 aŽ V 60
Inventurní
soupisymajetkua závazkŮ- k 31. 12.2016
- P|áninventur
ze dne 14.10.2016
. Proško|ení
komiseze dne29. 11.2016
- |nventarizační
zorávaze dne20. 1. 2017
mezda p|atů
k 31. 12.2016
Mzdováagenda. zúčtování
- odpisymajetku
p|ánprorok2016
k 31' 12'2016,odpisový
Učetnictví
ostatní
Sm|ouvy
o přijetí
úVěru.sm|ouva
o úvěru
č.0438103469
ze dne31.8. 2016na úvěrod CS
projektu
nákupunemovitosti
Výstavby
ve výši8.800.000,-KÓ na rea|izaci
a financování
ZTV'
projednána
Zastupite|stvem
a schvá|enadne 29. 8. 2016
Včetně
usnesení- ze dne4. 8., 29.8.' 26. 9. a 29. 11. 2016
Zápisyz jednánÍ
zastupite|stva
Sm|ouvy
o převodumajetku- nabytípozemků
Rozhodnutím
souduze dne 8. 2. 2016, právní
účinky
vk|adudo katastrunemovitostí
dne 7' 6. 20.l6
- nabytípozemků
pod|ekupních
sm|uvschvá|ených
v zastupite|stvu
obcedne 26' 9' 2016
'18.
právními
vk|adu
nemovitostÍ
s
účinky
do katastru
dnem 11.2016
- číslo
Rozoočtová
ooatření
5 ze dne 4' 8. 20.l6
- čís|o
6 ze dne26.9. 2016
. čís|o
7 ze dne29' 11,2016
Zápis z jednánívýboru- kontro|ní
výborze dne 29. 12. 2016
Sm|ouvya da|šímateriá|yk přijatýmúče|ovým
dotacím- neinvestiční
dotace PoW
,l3.
,|0.000'',oprava
2z01488.0197
4' 2016ve výši1
Kčna rea|izaciakce
ze dne
rybníčku
na náVSiV k.ú'HorníVěžnice'.'
Závéreěnázprávaa VyúČtování
ze dne 12. 1' 2017.F aktlra
práce číS|o
za provedené
620'160020
ze dne 4.5. 2016 na óásIku402.179,-Kč,faktura
uhrazenadne '18. 5' 2016/výpisz Účtuč.2ol
Výs|edkykontroIzřízenýchorganizací- protoko|o výs|edkuVeřejnospráVní
kontro|y
provedené
v Zák|adniŠkolea MateřskéŠko|eVěŽnjceze dne ,í6.9. 2016' kontro|a
za období
od 1. 1. do 31.12.2015
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C . P I n ě n ío p a t ř e n íp 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 ů
ce|kuza předchozíroky nebylyzjištěnychyby
Při přezkoumáníhospodařeníúzemního
a nedostatky nebo tyto nedostatkyjiž by|y napraveny.
přezkoumáníza rok 20í6neby|yzjištěnychyby a nedostatky.
Při dí|čím
D' Závér
|.

Při přezkoumáníhospodařeníobce Věžniceza rok 2016
nebyIy

zj ištěny

chyby

a nedostatky.

||' Rizika' která |ze dovodit ze zjištěnýchchyb a nedostatkůa která mohou mít
ce|kuv budoucnu:
negativnídopad na hospodařeníúzemního
hospodaření
za rok 2016 neby|azjištěnarizika,která by mohlamít
Při přezkoumání
negativní
dopadna hospodaření
územního
ce|kuv budoucnosti.
při přezkoumáníhospodaření:
|||. Poměrovéukazate|ezjištěné
Poměrovýukazatel
Podí|poh|edávekna rozpočtu
Podi| závazkŮ na rozpočtu

Hodnotaukazatele
2,83 0/o
19,75 0/o

Podí|zastavenéhomaietkuna ce|kovémmaietku

0,00%

Podí|cizíchzdrojůk ce|kovýmaktivům

5,50%

UkazateIdluhovésluŽbv

12,64to

Podí|provozníhosa|dak běŽnýmpříjmům

26,59 Vo

Ukazatellikvidity

2,36

- zůstatek nesp|acenýchúvěrůk 31' 12. 2016 byl ve výši 4.777'943,98 Kč
účtu
45,l. Dlouhodobé
úvěry
a by|vedenna syntetickém
- zůstateknesp|aceného
závazkuz kupnísm|ouvyby|k 31' 12. 2016ve výši,l00'000'-Kč
459 - ostatníd|ouhodobé
a bylvedenna účtu
závazky
VěŽnice11. dubna2017

Za KrajskýúřadKrajeVysočina

K R A J s K ÝÚ Ř A D

KRAJEVYSoČlNA

Odborkontroly
Žižkoyas7, 587 33 J|h|ava
'12'

Ing.RadomírTomandl
podpis kontro|orapověřenéhořízenímpřezkoumání

právo
Uzemníce|ekmá na zák|adě$ 7 písm.c) zákona o přezkoumávání
hospodaření
pověřenému
písemné
doručit
kontrolorovi
řízenimpřezkoumání
stanoviskok návrhuzprávy
jeho při|oŽení
o Výs|edkupřezkoumáníhospodaření
a požadovat
ke zprávéo výs|edku
přezkoumání
hospodaření'
a to do 15 dnůodedne předánínávrhutétozprávy.
je souóasněnáVrhemzprávyo výsledku
přezkoumání
TatozpráVao Výs|edku
hospodaření
přezkoumáníhospodaření'přičemžkonečnýmzněnímSe stáVá okamžikemmarného
up|ynutí
|hůtystanovenév $ 6 odst. 1 písm.d) zákona o přezkoumávání
hospodaření,
pověřenémuřízenímpřezkoumánínebo
k podání písemnéhostanoviskakontroIorovi
vzdáníse práVapodatpísemné
okamŽikem
stanovisko
územního
ce|ku.
Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumáníhospodařeníobsahuje i výs|edky
přezkoumání.
dí|čího
,|
zpráva o výs|edkupřezkoumání
hospodaření
by|aV souladus ustanovením
s 1 zákona
projednánaa jeden Výtiskpřevza|starostaobce VěŽnice
o přezkoumáVání
hospodaření
práva
podat
písemné
s tím,Že se vzdává
stanovisko
územního
ce|kud|e$ 7 písm.c) zákona
přezkoumáVání
o
hospodaření.
Dne11.dubna2017

oBEc vĚŽNIcE
58252 VěŽnice9
IČo:002ó8 46l

|ng.Josef Málek

Rozdě|ovník:
Stejnopis

Početvýtisků

1

1x

obec VěŽnice

2

1Ý

KrajskýúřadKrajeVysočina odborkontroly

Předáno

-6-

PřevzaI
|ng.JosefMá|ek

