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Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly

Žizkova

57

'

587 33 Jihrava

Stejnopis č.: y'

Č'1.: ru.lt 285oo/2o15 Ko

Zpráva o výs|edku přezkoumání hospodaření
obce Jasenice
se síd|em Jasenice 50,67571 Náměšt'nad os|avou, |Čo: 00377562
za rok 2014

Přezkoumání hospodaření za rok 2014 by|o zahájeno písemným oznámenÍm
doručeným
územnímucelku dne 13. října 2014 pod|e s 5 odst. 3 zákona č. 42ol2oo4
sb.,

o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných ce|ků a dobrovolných
svazkŮ obcí

(dá|e jen zákon o přezkoumávání hospodaiení). Přezkoumání by|o provedeno
dne
6. Iistopadu 2014 jako dí|čípřezkoumání a 22. května 20í5 jako tóneeňe přezkoumání
na zák|adě Žádosti obce v sou|adu s $ 4 zákona o přezkoumávání hospodaření'
Posledním
kontro|ním úkonem ve smys|u $ 12 odšt. ,1 písm g) zákona č,.25512012
Sb., o kontro|e by|o
vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne zz.xvetna2015.

Místo provedení přezkoumání:

Obec Jasenice

Jasenice 50
675

71 Náměšt' nad oslavou

Přezkoumání vykonala:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
pověření čís|o586i 14

Podk|ady předložiIi:

MiIuše Procházková

B|aŽej Gruber - starosta
Ing. Ludmila Rašovská - Účetní

Předmět přezkoumání:
Pře.dmětem přezkoumání hospodaření jsou Údaje uvedené
v $ 2 odst' 1 a 2 zákona
ávání hospodaření. Přezkoumání h.ospodaření by|ó
prou"J"no výběrovým
zpŮsobem s oh|edem na významnost jednot|ivých skutečností"podie
preámotu a obsahu
přezkoumání. Při posuzování jednot|ivých právních Úkonů
se
vycház í ze znění právních
předpisů p|atných ke dni uskutéčněnítohoto úkonu.
o přezkoum

tel.: 564 602707, fax: 564 602 4u, e-mair: posta@kr-vysocina.cz,
Internet: www.Kr-vysocina.cz
|Co: 70890749' ID datové schránky: ksab3eu

A. VÝsledek

přezkoumání

Při přezkoumání hospodařeníobce Jasenice neby|y zjištěny chyby a nedostatky.

B. Písemnosti vvužitépři přezkoumání
Při dí|čímpřezkoumání hospodaření obce Jasenice byly využity následující
písemnosti:

Rozpočtový výh|ed - na období roků 2014 . 2018, schvá|en zastupite|stvem obce (Zo) dne
27. 12.2012
Návrh rozpočtu - na rok 2014 zveřejněn od 3, 12. do 23. 12, 2013 (Úřední deska a dá|kový
přístup)

Rozpočtová opatření - č. 1 - 2 schvá|ené Zo dne 26' 5. a 25,7 , 2014
Schvá|ený rozpočet - na rok 2014, schvá|en Zo dne 23' 12,2013
Závěrečný účet- za rok 2013 schvá|enZo dne 28. 4' 2014, návrh zveřejněn od 11. 4. do
28' 4.2014 (Úřední deska a dá|ková přístup)
Pok|adní dok|ady - č. 43 - 67 za srpen 2014 a č. 68 - 91 za září 2014
Uctový rozvrh . k 30. 9.2014
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 30. 9.2014
Evidence závazkŮ - k 30. 9' 2014
Pří|oha rozvahy - k 30. 9.2014
Pok|adní kniha - k 30. 9.20,14
Faktury - přijaté faktury č. 1 - 26 za červen a červenec 2014 (změna na KEo -W)' č' 21 - 29
za březen 2014 (DF - import DoS původníprogram)
H|avní kniha - k 30. 9. 2014
Kniha doš|ých faktur - k 30. 9.2014

Rozvaha-k30.9.2014

Yýkaz zisku a ztráty - k 30. 9,2014
Evidence majetku - k 30. 9.2014 (přírůstky na účtechč' 021,902, 042)
Mzdová agenda - rekapitu|ace mezd za září 2014
Evidence pop|atků - k 30' 9.2014
Bankovní výpisy - k 30. 9.2014
Darovací sm|ouvy . Smlouva o poskytnutí daru ze dne 11. 9. 2014 (obec příjemce) .
sponzorský dar ''o putovní pohár starosty obce Jasenice'' (vk|ad do pokladny)
Darovací sm|ouva ze dne 11.6' 2014 (obec příjemce) - dar na činnost SDH Jasenice (vklad
na Účet)
Sm|ouvy a da|šÍ materiá|y k přijatým účelovýmdotacím - oznámení o poskytnutí finančního
příspěvku na hospodařenÍ v |esích ze dne 10, 9' 2014
Smlouvy nájemní - dodatky ke smlouvám o sníŽenínájmu ze dne 28. 7, a 13. 10, 2014
(prodejna a pohostinství)
Vnitřní předpis a směrnice . Vnitřní norma /Směrnice/ - p|atné pro rok 2014
obecně závazná vyh|áška č,212010 - o místnímpop|atku - komunální odpad
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 25, 11' a 23' 12.2013,28, 1.,
18. 2., 14. 3., 28. 4., 26. 5., 25. 7., 18. 8. a 28. 8. 2014
Účetni závér|ka za rok 2013 - by|a schvá|ena Zo dne 28. 4, 2o14
Zápis z jednání výboru - kontro|ní výbor ze dne 26. 5, a 11.8' 2014

Při konečnémpřezkoumání hospodaření by|y využity následující písemnostil
Zápis z jednání výborů . finančnía kontro|ní výbor ze dne 12, 12' 2014
Rozpočtová opatření - č. 3 - 4 schvá|ené Zo dne 5, 12, 2014 a 22' 1' 2015
Výkaz pro hodnocení p|nění rozpočtu - k 31 . 12' 2014

Rozvaha-k31.12.2014
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Výkaz zisku a ztráty - k 31' 12.2014
H|avní kniha - k 3'1. 12,2014
Účetní deník - za listopad a prosine c 2014
Pok|adní kniha - k 31. 12, 2o14
Evidence pop|atků - k 31. 12.2014
lnventurní soupisy majetku a závazkŮ - k 31 ' 12, 2014, Inventarizačnízpráva 28' 2. 2015,
Plán inventur ze dne 1. 12' 2014
Mzdová agenda - rekapitu|ace mezd za prosinec2014
Evidence závazkŮ - k 31 . 12. 2014
Úěetni doklady - výpis Ó' 12t2o14 - KB
Pok|adní dok|ady - č. 111 - 148 za listopad a prosinec 2014
Bankovní výpisy - k 31' 12, 2014
Evidence poh|edávek - k 31. 12,2014
odměňování č|enůzastupite|stva. schvá|eno Zo dne 3. 11' 2014
Pří|oha rozvahy - k 31. 12.2014
Učtový rozvrh - k 31. 12,2014
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - 23, 9.,3. 11. (ustavující zasedání), 20' 11.

a29 12.2014

Faktury - Ó. 96 - 117 za prosinec 20,14
Smlouvy a da|šímateriá|y k přijatým Úče|ovým dotacím - Program obnovy venkova Vysočiny
zZ00789.0256 ze dne 30. 9. 2014, - neinvestiční,''oprava budovy obecního úřadu'',
ZávěreÓnázpráva a vyúčtováníze dne 6,10.2014
Dotace na akceschopnost JPo na rok 2014 ze dne 20. 11' 2014, Závěrecné vyúčtování
ze dne 22. 12.2011
Darovací smlouvy - ze dne 20. 11.2014 (obdarovaná obec) na pořádání Vánočníhokonceftu
Sm|ouvy o dí|o - ze dne 21.3.2014 - plastová okna, ze dne 10' 8,2014 - oprava topného
systému v budově obecního úřadu Jasenice a ze dne 10. 8. 2014 - rozšířenítopného
systému v budově obecního úřadu

C. PInění opatření přiiatÝch k nápravě chvb

a nedostatků

Při přezkoumání hospodaření územního ceIku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby

a nedostatky.

Při dí|ěímpřezkoum ání za rok 2o,|4 byIy zjištěny následující chyby a nedostatky:
Kontro|ou evidence pop|atkŮ k 30. 9. 2014 (odpady a psi) bylo zjištěno, Že neby|y všechny
poplatky uhrazeny. Kontro|ou rozvahy k 30.9. 2aMby| stav na účtuč.315 - nu|ový. obcí
neby|o Účtováno o předpisu uvedených poh|edávek, by|o účtováno v okamŽiku úhrady ihned
do výnosů. D|e vyh|ášky je pop|atek sp|atný do 15' dubna přís|ušnéhokalendářního roku'

napraveno

Kontro|ou výkazu Pří|oha k 30. 9' 2014 by|o zjištěno, že na účtuč. 903 by|a vykázaná
záporná hodnota .2 384,30 Kč, uvedený stav by| jiŽ z minu|ého období r' 2013.
napraveno

obec na Účtech č. 939 - Krátkodobé podmíněnépoh|edávky z nástrojů spolufin . ze zahraničí
vykazuje částku 2 172 825,- Kč a na účtuč. 942 - Krátkodobé podmíněné poh|edávky
ve vztahu k jiným zdrojům vykazuje částku 724 275,. Kč, uvedené poh|edávky (transfery)
obec jiŽ obdrŽe|a V roce 2013'
napraveno
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Kontro|ou výkazu zisku a ztráty k 30. 9. 2014 by|o zjištěno, Že obec vykazova|a na účtu
c' 532 - Daň z nemovitosti celkem částku 6 266,- Kc - v běŽném období v části Hospodářská
činnost. obec uvedenou óinnost neprovozuie.

napraveno

D, Závěr

l.

Při přezkoumání hospodaření obce Jasenice za rok 2o14

kromě chyb
nebyly zjištěny chyby a nedostatky,
a nedostatků zjiŠtěných při dí|čím přezkoumání, které
byIy iiŽ napraVeny.

l|.

Rizika, která Ize dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků
negativní dopad na hospodaření územníhoce|ku v budoucnu:

a která mohou

mít

Při přezkoumání hospodaření za rok 2014 neby|a zjištěna rizika, která by moh|a mít

negativní dopad na hospodaření územníhoce|ku v budoucnosti.

lll.

Poměrové ukazatele zjištěnépři přezkoumání hospodaření:

Poměrový ukazatel

Hodnota ukazatele
0%

Podíl poh|edávek na rozpočtu

1,73

oÁ

0%

Podí| zastaveného majetku na ce|kovém majetku
Podí| cizích zdrojů k ce|kovým aktivům

0,75

oÁ

0%

Ukazate| dIuhové sIuŽbv
Podí| provozního sa|da k běŽným příjmŮm

27,79 %

Jasenice 22. května 2015
Za Krajský úřad Kraje Vysočina
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Odlor kontroly

Zižkova 57,587 33 Jihlava

Miluše Procházková
kontroIor pověřený řízením přezkoumání

ú*r,u,

podpis k0ntrolora pověřeného řízením přezkoumání
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Územní ce|ek má na zák|adě $ 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření právo
6oručit kontro|orovi pověřenému řízenímpřezkoumání písemné stanovisko k návrhu zprávy
o výs|edku přezkoumání hospodaření a poŽadovat jeho při|oŽení ke zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření, a to do 15 dnŮ ode dne předání návrhu tétozprávy.
Tato zpráva o výs|edku přezkoumání hospodaření je současně návrhem zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření, přičemŽ konečným zněním se stává okamŽikem marného
uprynutí lhůty stanovené v $ 6 odst. 1 písm' d) zákona o přezkoumávání hospodaření,
k podání písemnéhostanoviska kontroIorovi pověřenému řízením přezkoumání nebo
okamŽikem vzdání se práva podat písemnéstanovisko územníhoce|ku.

Tento návrh zprávy
dí|číhopřezkoumání.

o

výs|edku přezkoumání hospodaření obsahuje

i

výs|edky

Zpráva o výs|edku přezkoumání hospodaření by|a v sou|adu s ustanovením $ 11 zákona
o přezkoumávání hospodařenÍ projednána a jeden výtisk převza| starosta obce Jasenice
s tím, Že se vzdává práva podat písemnéstanovisko územníhoce|ku d|e $ 7 písm. c) zákona
o přezkoumávání hospodaření.
Dne 22. května 2015
OBEC JASENICE

67571Náměšť n' osl.

lo

B|aŽej Gruber

003 77 ffi2

4
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./L

podpis starosty

starosta

Rozdělovník:

Stejnopis

Počet výtisků

1

1X

Obec Jasenice

BlaŽej Gruber

Z

1x

Krajský úřad Kraje Vysočina

odbor kontroly

Předáno
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PřevzaI

