Kra|skýúřadKraie vysoěina
odbor kontroly
Žižkova57' 587 33 Jih|ava

stejnopis
č':zj
Č.j.IKUJ|19í30/2018
Ko

zpráva o v'ýs|edkupřezkoumáníhospodaření
obce Věžnice
se sid|emVěŽnice9' 582 52 VéŽnice
u Hav|'Brodu'
|Čo:00268461
za rok 2017

PřezkoumánÍ
hospodaření
za rck 2017by|ozahájenopísemným
oznámením
doručeným
územnímu
ce|kudne 10' |istopadu
20,17pod|es 5 odst' 3 zákona č.42012004
sb.'
hospodaření
samospíáVných
celkŮa dobrovolných
svazkúobcí
o přezkoumávání
územních
(dá|é jen zákon o přezkoumáváníhospodařéní).Přezkoumání by|o provedeno
dne 27. |istopadu2017 jako di|čípřezkoumánia dne 13. března 2oí8 jako konečné
přezkoumání na zák|adě žádosti obce v sou|adu s s 4 zákona o přezkoumávání
hospodařenÍ.
Poslednimkontro|ním
Úkonemve smys|us 12 odst' ,1 písm'g) zákona
č.25512012sb.. o kontro|e by|o Vrácenl podk|adŮ VyŽádaných k přezkoumání
dne 13'března2018.

Místoprovedenípřézkoumání:

obec VěŽnice
Věžnice9
58252 VěŽniceu Hav|'Brodu

Přezkoumání vykonaIy:
' kontÍo|or
pověřenýřízenímpřezkoumání
pověření
čís|o
2018504257,l_1
- kontrolor:
pověřeníěís|o20175056563_4
PodkIady předložiIi:

PetÍaNovotná,Dis.
RNDr'AÍnoštka
Ženčáková

|ng.JoseÍMá|ek . staÍosta
Anna Novotná.Účetní

Předmět Dřezkoumání:
jsou Údaje uvedenéV s 2 odst. 1 a 2 zákona
PředmětempřezkoumánÍ
hospodaření
přezkoumávání
o
hospodaření'Přezkoumáníhospodareníby|o provedenovýběrovým
jednot|ivých
pod|epředmětua obsahu
způsobems oh|edemna Významnost
skutečnostÍ
přezkoumáni'Při posuzováníjednot|ivých
právníchúkonú
se vycházíze zněni právních
předpisŮp|atných
ke dni uskutečnění
tohotoúkonu.
Žižkova57' 587 33 Jih|ává.|Čo:70890749
|o dato!ésrhÍánky:ksab3eu'
e-maí]p6la@klvysocina P

A . V Ý s | e d e kp ř e z k o u m á ní
Při přezkoumánihospodaření
obceVěŽniceby|yziištěnynás|edující
chyby a nedosiatky.
Přednlět:
zákon č'42012004
sb' s 2 odst'2 pÍsm.h) účetnictvÍ
vedenéúzemním
ce|kem
předpisŮ
Právnípředpis:
zákonč.563/1ss1
sb'. o účetnicfuÍ'
VezněnípozdějŠích
,l - Uzemníce|ek inventarizací
29
odst'
neověři|'
zda
skutečný
stav
odpovídástavu
s
v účetnictví.
obécvykazujé
na rozvahovém
účtu
07g- oprávkyk ostatnímu
d|ouhodobému
nehmotnémU
majétku
kédni 31' 12. 2017zůstatekve výši127 79s'. Kč'V majetkové
evidencije stav
oprávek vykázán Ve výši 73 454.. Kč. Dá|e obec Vykazuje na rozvahovém
Účtu08í - oprávkyke stavbámk 3,|.12' 2017zŮstatekve ýýši24 064 502,'Kč.V majetkové
evidencijestavoprávekwkázán ýe ýýši24 067418'.Kč'
postupypři Vedeníúčetnictví'
stanovené
s 4 odst'8 - ÚzemnÍceleknedodŽovaI
před|ožené
převoduze dne 19. 4. 2017 na převod
Kontro|ou
sm|ouvyo bezÚp|atném
pozemků
st. p' 60/1.st' p' 7012a st' p. 83 by|ozjištěno'
Že obec o pořízení
těchtopozémkŮ
chybně Účtova|a'
Pozemkyby|yoceněnyčástkou35'- /m2' spráVněmě|o být účtováno
v cenáchVedených
fondem'
a zařazenodo evidencepozemků
státnímpozemkovým

B ' P í s e m n o s t i v v u ž i t ép ř i p ř e z k o u m á n í
Při dí|čimpřezkoumán. hospodařeni obce Věžnice by|y využity nás|edujicípísemnosti:
Rozpočtovývýh|ed. na |oky 2017 - 2022 schvá|enýzastupitelstvemobce dne 29' 11' 2016'
zveřejněnýna internetových
st|ánkáchobce od 23' 03' 2017 dosud
(pod|ezákona 250/2000sb', o rozpoótovýchpravid|echUsc) o umístěnípovinně
InÍormacé
zveřejňovanýchdokumentúna internetovýchstránkách obce a V |istinnépodobě zveřejněna
na úřednídesce obce
NáVrh rozpočtu. na rck 2017 zveřejněnýna Úředni desce od 31' 10' 2016 do 29' 11' 2016
a na internetových
stránkáchobce od 31' 1o.2016dosud
obce dne 29' í1' 2016
schvá|enýÍozpočet'na rck 2017 schvá|enýzastupiteIstvem
a zveřejněnýna internetových
stránkáchobce od í ' 12, 2016 dosud
stanovenÍzávazných Ukazate|Ůzřízenýmorganizacím- Zák|adníško|ea Mateřskéško|e
Věžnicé
ze dné9. 12' 2016
Rozpočtováopatření - schvá|ená zastupite|stvemobce a zveřejněná na interneto\r'ých
stránkách obce
č' 1 ze dne 9' 3' 2017zveřejněné
od 24' 3' 2017dosud
- č'2 ze dne 29' 6' 2017zveřejněné
od 3' 7' 2017dosud
. č'3 ze dne 25' 9' 20,l7zveřejněné
od 27' g. 2017dosud
Náv|h záVěrečného
účtuza rok 2016 zveřejněnýna úřednídesce od 11.4' 2017
do 12' 6.2017 a na interneto\^ich
stránkáchobce od 11.5' 2017 dosud včetnězpÍávy
z přezkoumáníhospodařeniobce a výkazu Fin 2-12
záVěrečnýÚčet. za rck 2016 schvá|enýzastupite|stvemobce dne 12. 6' 2017 bez výhrad
stránkách obce od 14. 6' 2017 dosud včetně zpráVy
a zveřejněný na interneto\^ých
přezkoumání
z
hospodařeníobce a výkazuFin 2-12
ÚčétnízáVěrka
- obceza rok2016schvá|enázastupité|slvem
obcedne 12.6' 2017

. Zák|adníško|ya |\,,lateřské
ško|yVěžnice za rck 2016 schvá|ená zastupite|stvemobcé
dne 12. 6' 2017 včetněVypořádáníhospodářskéhovýs|edku
Výkaz zisk! a ztráty- sestavenýke dni 30' 9' 2017
- sestavenýke dni 30' 9. 2017
p|nění
Výkazpro hodnocení
rozpočtu
PřÍ|oha
rozvahy- sestavenáke dni 30' 9' 2017
Rozvaha - sestavenákédni 30' 9. 20í7
. pro Íok2017 (odpady'psi)
Evidence pop|atkú
Kniha odes|anýchÍaktur- pro rok 2017 (ke dni 30' 9' 2017 evidoványdok|adyč' í - 130)
Kniha doš|ých
faktur- pro rok 2017 (ke dni 30. 9' 2017 evidoványdok|adyč' R1 - R14B
v h|avní
činnost.
a č'F1 . F70 v hospodářské
činnosti)
|\,4zdová
agénda- rekapiÍu|ace
mezd za zárí 2017
. za září2017
odměňovánÍč|enŮ
zastupite|stva
pro
Učto\^ý
rozvrh.
rok 2017
Pok|adní
kniha- za září2017
Pok|adnídok|ady- č. 130 ' 150 (v'ýdajové)
a č' 190 192 (přÚmové)V h|avni činnosti,
č' 35 ' 36 (výdajové)
a č' 141 - 148 (přímové)
V hospodářskéčinnostiza září 2017
. k pok|adně
UčetnÍdok|ady
h|avnÍa
hospodářské
za září2017
činnosti
Bankovní
Výpisy'č-32 35 (ČsoB- Era).č'oo9 (Čs)za 2áří2o17
Fakturač' 1017 (V KDF č' R'l22) na přestavbusociá|ního
zařízenizák|adníškolyVěŽnice
Ve Výš.198 000 Kč vČ' DPH ze dne 28.7' 2017 sp|atnádne 11.8' 2017 ufuazená
dne 28- 7' 2017 (VýpisČs č'007)
Faktura č' 1417 (v KDF č. R145) na přestavbusociá|níhozařízenízák|adníško|yVěžnice
ve \^ýši
110 160 Kč Vč-DPH ze dne 30' 8. 20,17splatná dne 25.9' 2017 Uhrczená
dne 15' 9' 2017(Výpiscs č'009)
smlouva o dÍ|o. č' 112017ze dne ,12.4' 2017 na rekonstrukcisociá|níhozařÍzeni Zs
Věžnice'cenadí|a308 160 Kčvč.DPH, schvá|enázastupite|stvem
obce dne 9' 3' 2017
Zápisy z jednánízastupite|stva
včetněusnesení- ze dne 29' 11' 2016' ze dne 6' 2'' 9. 3.,
2 0 .4 . . 1 2 . 6 . . 2 9 . 6a. 2 5 . 9 . 2 0 1 7
Dohody o provedenípráce
- ze dne 1' 9. 2017na zpracovániúčetnictví
- ze dne 28' 6 2017na údrŽbu
maietkuobce
- ze dne 19' 4' 2017na ÚdÉbuze|eně
KUpnísm|ouvana nákuppozemkuŽe dne 13.9' 2017 s práVními
účinky
Vkladudo katastru
nemovitostí
ke dni 18.9' 2017'schvá|enázastupite|stvem
obcedne 29' 6.2017
pozemkuze dne 13.02.2017
Kupnísm|ouvana nákupdomuč.p.94 Včetně
s práVními
účinky
vkladu do katastru nemovitostíke dni 24.02'2017' schváléná zastuoité|stvemobce
d n e6 . 2 . 2 0 1 7
Kupnísm|ouvana pÍodejpozemkuze dne 28' 8' 2017 s práVními
účinky
vk|adudo katastru
nemovitostí
ke dni 30, 8, 2017, schvá|enázastupité|stvem
obce dne 21. 3' 2016' zámě|
prodejezveřejněnýna Úřednídesceod 3' 3' 2016do22.3' 2016
sm|ouva směnná ze dne í0' 9. 2017 s právnimi účinkyvk|adu do katastru nemovitostí
ke dn. '|8' 9' 2017' schvá|ená zastupjte|stvemobce dne 29. í1' 2016' záměr prodeje
zveřejněnýna úřednidesceod 9' 11' 2016do 29' 11' 2016
sm|ouvy á da|šimateriá|yk přijatýmÚče|ovýmdotacím- sm|ouva o poskytnutíinvestiční
dotacez FonduVysočjny
č' FV01571.0067
Ve výši,120000 Kčze dne 11' 7' 2017 na akci
.'Rekonstrukcesociá|níhozařízeni ZŠ VěŽnice,'. Žádost o dotac. ze dne 22' 3' 2o1?'
ZávěÍečnázpéýa a vyÚčtování
ze dne 20' ío. 2017
Sm|ouvyo věcných břemenech- Ó. |P-12-2oo8353loo2
ze dne 5' 10' 2017 s práVnimiúčinky
Vk|adu do kataslru némovitostíke dni 16'10.207 schvá|ená zastupite|stvem obce
dne25.9.2017

písemnosti:
přézkoumánihospodařeníby|yvyužitynásIedující
Při konečném
Rozpočtováopatření_ schvá|enazastupite|stvem
obce
č'4l2o17 dne 13' 11.2011'na internetových
stránkáchobce zveřejněnoÓd 20' 11' 2017
oosuo
. č''512017dne 14, 12, 2017 na internetových
stránkáchobce zveře]něnood 20' 12' 2017
- oosuo
na internetovýchstránkách Včetněoznámení na úřednídesce obce' kde je zveřejněno
podoby- zveřejněnodosud
a kdejémožnonah|édnout
do listinné
ke dni 31' 12.2017
Výkazpro hodnocenip|něnírozpoótusestavena před|oŽen
Výkaz zisku a ztráty. sestavena před|oženke dni 31' 12' 2017
ke dni 31' 12' 2017
Rozvaha- sestavenaa před|ožena
Při|oharozvahv sestavéna
a ořed|oŽena
ke dni31' 12,2017
Účtoq7rozvrh- sestavena před|oženke dni 31' 12' 2017
pod|estavuke dni 31' 12. 2017 (Íač.17R001- 17R231
KnihadoŠ|ých
faktur- před|ožena
hIavní
činnost,
fa č.17F001 17F098- hospodářskáčinnost)
Kniha odeslanýchfaktur. před|oŽenapodle stavu ke dni 31. 12' 2017 |Íač' 1703a01
- 1703330)
FaktuÍV
předmětŮVe Výši6 999'85 Kč Vč' DPH
č' 3700709za Výrobua tisk propagačních
ze dne 18' 12' 2a1|' u|,Íazena
dne 18. 12' 2017
č'2017224za Ó$avu nák|adního
Vozid|a
Ve Výši64 667 Kčze dne 23' 10' 2017' uhrazena
d n e1 8 . 1 2 . 2 0 1 7
- pÍeo|oŽe1y
poo|eslavJ <edni J1' |2' 20 l / ÍERA'ČS'ČNB'
BankovniVýpisy
Výpisyč'43 47 k bankovnímu
účtu
Účetnidottaay za měsícprosinecroku2017(bankovní
Vedenérnu
U ERA poštovní
spořite|na)
podlestaýuke dni 31. 12' 2017
Pok|adní
kniha - předložena
pok|adní
dok|adyč,'17t1P02a1
Pok|adnídok|ady- za měsíc|istopadroku 2017 (příjmové
- 17HP0207a Výdajové
pok|adní
dok|adyč.17HV0177 ,17HV0199)
pod|estavuke dni 31' 12' 2011
Inventurní
soUpismajetkua záVazkŮ. před|oŽeny
- P|áninventur
ze dne 13' 10' 2a17
- ProŠko|ení
komiseze dne 14' 12' 2011
inventarizační
Inventarizačn
ízpráVaze dne 20' 1' 2018
sm|ouvyo di|o dodatekč' 1 ze dne 19' 10' 2017 ke srn|ouvěo díloze dne 25' 4.2016
na výstavbuVodojemuobce VěŽnice.úpravaceny dÍ|ao částku+ 620 223.89bez DPH'
schvá|enzastup]telstvem
obcedne 18' 10-2017
převodl]
sm|ouva o
majetku . sm|ouva o bezÚp|atnémpřevodu č' ,l001981718
ze dne 19. 4' 2017 o převodupozemkůst' p' 60/1.st' p' 70/2'st. p' 83' s právnímiúčinky
25.4' 2017
Vk|adudo katastrunemovitostí
dotacím smlouvao poskytnutí
finanční
sm|ouvya da|ŠÍ
materá|y k poskýnutýrn
Úče|o4'm
dotaceze dne 6' 2- 2017na činnost
spo|kuVe VýŠl40
000 KČ'uh|azenadne2a' 12' 2017
včetněusnesení předloŽeny
zápisy ze dne 18' 10' 2017'
zápisy z jedná|izastupite|stva
1 3 .1 1 . 2 4 1 7a d r e 1 4 .1 2 . 2 1 0 7
Zápisyz jednáníVýboru
- Kontro|ní
plněníusnesení)
Výborze dne 27. 12' 2017(konÍ|o|a
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 přezkoumáníhospodařeníúzémního
ce|kuza předchozířoky neby|yzjištěnychyby
a nedostatky nebo tyto nédostatkyjiž by|y napraveny.
přezkoumáníza rok 2017neby|yz,iištěny
chyby a nedostatky.
Při dí|čím

D' závěr
|.

Při přezkoumání hospodaření obce Věžnice za |ok 2017
byIy zjištěny
chyby
a nedostatky
uvedené
V ustanovení
hospodaření.
a to
6 10 odst'3 pÍsm.c) zákonao přezkoumáVání

Nedostatky, spočívajícív neúpInosti. nésp/ávnosti nebo néprůkaznosti vedení
účetnictví
. Územní celek nedodňova|stanovenépostupypři vedeni účetnicfuí'
(nesprávne,
neúpIné)
Územní celek inventaizaci neověřil' zcla skutečnýstav odpovídá stavu Ý účetnictví'
(neprúkazné)
||. Rizika, která |ze dovodit zé zjištěných chyb a nedostatkú a která mohou mít
negativnídopad na hospodařeníúzemního
ce|kuv budoucnu:
Při přezkoumáníhospodařeníza |Ók 2017 neby|azjištěnarizika Vyp|ýVající
zchyb
uvedenýchV částiD' |. tétozpráVy,která by moh|amítnegativnídopad na hospodaření
územního
ce|kuV budoucnosti'
při přezkoumáníhospodaření:
Ill. Poměřovéukazate|ezjištěné
Poměrový ukazate|

Hodnota ukazatele

Podi|poh|edavek
na rozpočtu
PodílzáVazkúna rozpočtu
Podí|zastavenéhomajetkuré ce|(ovémrnajetku
Podí|cizích
zdrojůk ce|kovým
aktivům
tJkazate|d|Uhové
s|užby
Podílplovo/nIho
sa|daI běŽnýŤpřiimůn
ukazatel likvidity
Komentář:
DIouhodobé
závazky
stav d|ouhodobých
záVazkŮke dni 31' 12.2017je 5 654 910 Kč
k prŮněrupřijn' za posledni4 roky)
Fiská|ní pravid|o ípodl.]luhu

57,54%

roky pod|e
D|uhobce Věžnice nepřekroči|60 % prŮměrupříjmůza pos|ední4 rozpočtové
právního přédpisu upravujícíhorozpočtovouodpovědnost' Při ověření by|o zjištěno.
příjmů
že poměrd|uhuk průměru
za poslední4rozpočtové
rokyčinÍ
57,58%.
jejichvýčetje součástítétozprávy pod|e
závé| zp|áýy vycházíz dok|adůa jiných materiá|ů,
sb'
s 10 odst.2písm.c) Žákonač'42012004

Jihlava27. dubna2018
Za KrajskýúřadKrajeVysočina

KRAJsKÝÚŘAD
PetraNovotná,DiS'
pověřenýřizenímpřezkoumári
konlro]oÍ

KRAjEVYsoČ|NA )

O d b o r , * o r t ryo
/
z i Ž | o v a57 ý l 5 8 73 3 J | h ] a v a

..................../.qr!-r:_

pÓdpis konl|ooÍap/Věienéhoiizenlň plezkoÚmán|

hospodařenipráVo
Územní ce|ek má na záktaděs 7 písm.c) zákona o přezkoumáVání
doručitkontro|orovipověřenémuřízenímpřezkoumánípísemnéstanoviskok návrhu zpráVy
o Výs|edkupřezkoumání hospodařenía požadovatjeho pri|oŽeníke zprávě o výs|edku
přezkoumání
hospodarení'
a to do 15 dnůode dne předánínáv.hutétozpráVy'
Tato zpráVa o výs|edkupřezkoumáníhospodařeníje současněnávrhemzprávy o výs|edku
přezkoUmáníhospodarení'přičemŽkonečnýmzněnÍmse stáVá okamŽikemmarného
hospodaření,
|hůtystanovené
v s 6 odst' 1 písm'd) zákona o přezkoumávání
up|ynutí
k podání písemnéhostanoviska kontro|orovipověřenému řízením přezkoumání nebo
okamŽikemvzdáníse práVa podatpísemnéstanoviskoÚzemníhoce|ku'
Tento náVrh zpráVy o výs|edku přezkoumání hospodaření obsahuje i \^ýs|edky
přezkoumání.
dílčího
hospodaření
by|av sou|adus ustanovením
Zpráva o výsledkupřezkoumání
s 11 zákona
jeden
(HB)
převzaI
přezkoumáVání
projednána
Věžnicé
výtisk
starosta
obce
o
hospodaření
a
písm'
práVa
podat
písemné
zákoná
Územního
ce|ku
d|e
7
c)
stanovisko
s tím,že se vzdává
s
o ořezkoumáVání
hosoodařeni'
Dne f.o' l. í\Í

oBEc vÉŽNlcE
5l.]252 Věžnice9

lČo:oo268.16]
l)lČ:CZ0026846]
Ing'Josef N,lá|ek

Úzémnl samoGprávnýc€|ek jé pod|é, ,|. -":;;,".'::;
-kona o pře2t(olmáVánÍho6podařeí||povingn
pňs|uŠnému
přeŽkoumávaj|clmuorgánu lj. Kréiskémuúildu KÍaje Vysočina'odboru konlro|y' noipozdě||
do í5 dnúpo pÍoiodnánÍ
tétozpráW spďu se ávěr6čnýmúa6mv orgánechúzémnlho
ce|kupodat pB€mnou
infc!Ímaci
o pňjetlopatř€nÍ k náprávěchyba ngdoslať(ú
uv€dénýchv€ zpávě'
zpÍáVuo p|něn|
ÚŽemnÍsamospÍávný
c€ l ék je dá|6povinenuvéstV lnformaci
|hůtu'Ve kteÉpodá pÍsemno!
pňjatých
hospodař€ n l)'
opalfuníav této|hŮtějikrajskému
ÚřaduŽes|at{s 13 odst.2zákonao přezkoumáVání
z3 n€pňietl opaheník nápravě ďÉ a n€do6lať(ůuvédéných
\€ zpftivě o výs|€dku plb:koumáníhospodaňóní
nebo zs nesp|něnÍ
výšeu.ígdenýchpoúnnosťs€ úzémnÍmu
sámospÍávÍému
c€|ku u|ďí d|e uslanovéní
s 14
odst 1 pÍsm.b) á c) ákong o ďezkoumávánÍho6podář6n|pokuta za př€.t!p.k e' do výše 50.0m Kč
v kaŽdémjednďivémpllpadě'

Rozdě|ovník:
Stelnopls Početvýt|sků

Pfudáno

PřeÝzaI

1

1x

obec Věžnice

|ng.Josef|\,|á|ek

2

1x

KrajskýÚřad KrajeVysočina odborkontroly

