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Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
Žizkova 57, 587 33 Jihlava

Stejnopis

č,. /

SpZn.: KO 2011201í KO

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Zvěstovice, lČO:oo5801 47 za rok 2011

\.z,

Přezkoumání hospodaření za rok 2011 bylo provedeno dne 28. března 2012 jako
jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu se zákonem č. 42ol2oo4 sb.,
o přezkoumáváni hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření).

Místo provedení přezkoumání:

obec zvěstovice
Zvěstovice 16

58282 GolčůvJeníkov

Přezkoumání vykonali:
- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Miloslava Neubauerová
- kontrolorka:

Monika Havelková

- kontrolor:

lng. Radomír Tomandl

Podklady předtožili:

Vladislav Liška - starosta
Jaroslav Loudát - místostarosta

Jana Novotná - účetní
předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření. V souladu s § 6 odst. 3 písm. b) zákona o přezkoumávání
hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem
na významnost jednotlivých skutečnostípodle předmětu a obsahu přezkoumání.
Při posuzování jednotlivých právních úkonůse vychází ze zněni právních předpisů platných
ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

tel.: 564 602707, fax: 564 602 434, e-mail: posta@kr-vvsocina,cz, internet: www.kr-vvsocina.cz

tČo: zoagozag, bankovní spojení: Volksbank a.s., č.ú.:4050005000/6800
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A. VÝsledek qře4koumání
Při přezkoumání hospodaření obce Zvěstovice byly zjištěny následující nedostatky:
Předmět: Zákon č. 42012004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictvívedené územnímcelkem

Právní předpis: Vyhláška č,27012010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
§ 3 odst. 1 písm. a) - Nebyl sestaven plán inventur.

Obec nedoložila plán inventur na rok 2011.
,1

písm, d) - Nebyla sestavena inventarizačnizpráva.
Obec nedoložila inventarizačnízprávu za rok2011.
§ 3 odst.

B. přezkoumané písemnosti
Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následující písemnosti:
J

Rozpočtová opatření - č. 1 a 2 ze dne 24.10.2011
- č. 3 ze dne 21.12.2011
Zápisy z jednání výborů - finančnívýbor ze dne 28.2.,9.5., 15.8. a 10.11.2o11
- kontrolnívýborze dne 28.2.,9.5., 15.8. a 1a.11.2011
Smlouvy a dalŠÍmateriály k přijatým účelovýmdotacím investičnídotace pow
2Z00002.0085 ze dne 'l5.8,201 1 ve výši 1 1 1 .000,-- Kč na rekonstrukci budovy OÚ
Schválený rozpoČet - na rok 2011 byl schválen v zastupitelstvu obce dne 20.12.2o1o
Návrh rozpoČtu - na rok 2011 zveřejněn od 29.11. do 20.12.2010 na úřednídesce
i elektronické úřední desce
ZávéreČnýÚČet-návrhzávěrečnéhoúčtu
zarok2010byl zveřejněn od4.4. do9.5,2011 na
Úřední desce i elektronické úřednídesce a by| schválen v zastupitelstvu
obce dne 9.5.2011
Bankovní výpis - předložen k 31.12.2011
Hlavní kniha - předložena k 31 ,1 2.2011
Pokladní kniha - předložena k 31.1 2.2011
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen k31.12.2011
lnventurnísoupis majetku azávazků - sestaven a předložen k31.12.2011
Yýkazzisku a ztráty - sestaven a předložen k31.12.2011
Rozvaha - sestavena a předložena k 31 .12.2011 ak31.12.2O1O
Příloha rozvahy - sestavena a předložena k 31 .12,2011
Odměňování členůzastupitelstva - za měsíc řílen 2011
Účetní doklady - za měsíce leden až prosinec 2011
Pokladní doklady - za měsíce leden až prosinec 201,t
ÚetovY rozvrh - za rok2011 zpracován a před|ožen
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 28.2.,9.5., 6.6., 22.8., 24.10.,6,12,

-

y

Rozpočtový výhled
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a předložen
projednán dne 28.2.201 1

zpracován

1
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až zol., v

zastupitelstvu

c. plnění opatření přiiatÝch k nápravě chvb a nedostatků
a) při přezkoumání hospodaření územníhocelku za předchozí roky nebyly zjištěny
chyby a nedostatky
b)

dílčípřezkoumání hospodaření obce Zvěstovice za rok 20í 1 nebylo provedeno

D. Závěr

l.

Při přezkoumání hospodaření obce Zvěstovice za rok 2011

byly zjištěny nedostatky,

které nemqií závažnost nedostatků uve,denÝch

o přezkoumávání hospodaření. a to:
- Nebyla sesťayena inventarizačnízpráva.
Nebylsesťayen plán inventur.

v § 10 odst.3

písm. c) zákona

ll.

Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,
která mohou mít negativní dopad na hospodaření územníhocetku v budoucnu:
Při přezkoumání hospodaření za rok 2011 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která
by mohla mít negativnídopad na hospodaření územníhocelku v budoucnosti.

lll. Poměrové ukazatele zjištěnépři přezkoumání hospodaření:

rozpočtu
.............
c) podílzastaveného majetku na celkovém majetku,
d) podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům
e) ukazatel dluhové služby.
a) podíl poh|edávek na
b) podíl závazků na rozpočtu

....... 0,97

o/o

1,860/o

...........,....... 0 %

..4,26 o/o
Q,37 o/o

Přeh|ed příimůa výdaiů za rok2011

daňové příimv
nedaňové příimv
kapitálové oříimv
přiiaté transferv

příimv celkem
Financování

vKč

728.552,52
33,537 77

běžnévÝdaie
kapitálové vÝdaie

642.810,37
230.412,--

171.454,-933.544.29

vÝdaie celkem

873.222.37
60.321.92

Financování

i,

Zvěstovice dne 28. března 2Q12
Za Krajský úřad Kraje Vysočina
Miloslava Neubauerová
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podpis kontrolorky pověřené řízením přezkoumání

kontro|orka pověřená řízením přezkoumání

lng. Radomír Tomandl
-**.<::'==

podpis kontrolora

kontrolor

!

Monika Havelková
kontrolorka

podpis kontrolorky
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Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně návrhem zprávy o výsledku
přezkoumání hóspodaření, přičemžkonečným zněním se stává okamŽikem marného
uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 3 písm. l) zákona o přezkoumáuání hospodařenÍ,
k' podání pisemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání nebo
okamžikem vzdáni se práva podat písemnéstanovisko územníhocelku.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona
o přezkoumáváni hospodaření projednána a jeden výtisk převzal staro_sta _obce Zvěstovice
, ťí.,ž" se vzdává práva podat písemnéstanovisko územníhocelku dle § 7 odst. 1 PÍsm. Í)
zákona o přezkoum áv ání hospodařen í,

Dne 28. března2012

/ířš}\
vladislav Liška
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podpis starosty

Poučení
Uzemní samosprávný celek je podle § 13 odst. 1 písm, b) zákona o přezkoumávání hospodaření Povinen
přislušnému přězxouinávalícímu'orgánú tj. Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru kontroly, nejpozději do
is ant po projednání tétó zprávyipolu se závěrečným účtemv orgánech územního celku podat PÍsemnou
informaci o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě.

územnísamosprávný celek je dále povinen uvést v informaci lhůtu, ve které podá písemnou zPrávu o Plnění
přijatých opatření a v této lhůiě ji krajskému úřadu zaslat (§ 13 odst. 2zákona o přezkoumávání hospodařenÍ).
Za nesplnění výše uvedených povinností lze uložit územnímu samosprávnému celku dle ustanovení § 14 PÍsm. f),
g) nebo h) zákona o př-ezkoumávání hospodaření pořádkovou pokutu až do výše 50.000,- KČv kaŽdém
jednotlivém případě,
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Rozdělovník:
steinopis počet vÝtlsků
1

1x

2a3

1x

Převzal

Předáno

obec zvěstovice
Krajský úřad Kraje Vysočina
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vladislav Liška
odbor kontroly

