Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly

Žižkova 57, 5B7 33 Jihtava

Stejnopis č':
Č.1.: rcu-tt 6061/2o16

Ko

Zpráva o výs|edku přezkoumání hospodaření
obce Jasenice
se síd|em Jasenice 50'67571 NáměŠt'nad os|avou, |Čo: 00377562
za rok 2015

Přezkoumání hospodaření za rok 2015 by|o zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu ce|ku dne 9. října 2015 pod|e s 5 odst. 3 zákona č.42012004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření Územních samosprávných ce|ků a dobrovo|ných svazků obcí
(dá|e jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Přezkoumání by|o provedeno dne
2. listopadu 20í5 jako dílčípřezkoumání a ,|9. února 20í6 jako konečnépřezkoumání na
zák|adě Žádosti obce v sou|adu s $ 4 zákona o přezkoumávání hospodaření. Pos|edním
kontro|ním úkonem ve smyslu $ 12 odst' 1 písm. g) zákona č,.25512012 sb., o kontro|e by|o
vrácení podk|adů vyŽádaných k přezkoumánídne 19' února 2016.

Místo provedení přezkoumání:

Obec Jasenice

Jasenice 50
675 71 Náměšt' nad oslavou

Přezkoumání vykonaIa:
- kontro|or pověřený řízením přezkoumání:

MiIuše Procházková

Podk!ady předloŽili:

B|aŽej Gruber . starosta

pověření čís|o580/15

|ng. Ludmi|a Rašovská - účetní

Předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou Údaje uvedené v $ 2 odst. 1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření by|o provedeno výběrovým
způsobem s oh|edem navýznamnost jednot|ivých skutečnostípod|e předmětu a obsahu
přezkoumání. Při posuzování jednot|ivých právních úkonůse vychází ze znění právních
předpisů p|atných ke dni uskutečněnítohoto úkonu'

te|.:

564 602 707, Íax: 564 602 434, e-mai|: posta@kr-vysocina.cz, Internet: vww.kr.vysocina.cz

tČo: zoggozag, ID datové schránky: ksab3eu

A. VÝsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Jasenice nebyly zjištěny chyby a nedostatky
s výjimkou nedostatku zjištěnéhopři dílčímpřezkoumání, ktený nebyl napraven
a

je uveden v části C zprávy.

B. Písemnosti vvuŽité při přezkoumání
Při dílčímpřezkoumání
písemnosti:

hospodaření obce Jasenice byly vyuŽity následující

Závérečný účet- za rok 2014, návrh zveřejněn na úřednídesce a e|ektronicky od 23. 5. do
22' 6' 2015, schvá|en zastupite|stvem obce (zo) - bez výhrad dne 22. 5. 2015
Rozpočtový výh|ed - na období 2014 - 2018, schvá|en Zo dne 27 ' 12' 2012
Schvá|ený rozpočet - na rok 2015, schválen Zo dne 29' 12. 2014

Rozpočtováopatření-č.1-2schvá|enéZodne8.4.'č.3-4schvá|enéZodne,1.6.ač.5
Zo dne 22' 6' 2015, ě' 7 - 8 schvá|ené starostou dne 13. 8. a 10' 9.2015
Návrh rozpočtu - na rok 2015, návrh zveřejněn na úřednídesce a e|ektronicky od 1. 12' do
29. 12.2015
Kniha doš|ých faktur - faktury č' 89 - 115 za srpen - září 2015
Učetnídeník- k 30. 9' 2015
Pok|adní kniha - k 30. 9.2o15
Bankovní výpisy - k 30. 9.2015
Evidence závazkŮ - k 30. 9' 2015
Y,ýkaz pro hodnoceníp|něnírozpočtu- k 30.9.2015
Učetnídok|ady - bankovní výpis (KB) č. 89 ze dne 15. 9' 2015 a č. 86 ze dne 7 ' 9. 2015
Učtový rozvrh - k 30. 9' 2015
Kniha odes|aných faktur- č. ,1 - 15 za |eden - srpen 2015
- 6 schválené

Mzdová agenda - rekapitu|ace mezd za září 2015
H|avní kniha - k 30. 9. 2015

Rozvaha-k30.9.2015

Evidence majetku - k 30. 9.2015
Pok|adní dok|ady - č' 148 - 162 za září 2015
Sm|ouvy zástavní - ze dne 26.6. 2015 - schvá|ena Zo dne 24. 6. 2015 - parce|ní č. St. 59,
právní účinkyke dni 8. 7. 2015 a zápis proveden dne 30. 7 ' 2015
Sm|ouvy o přijetí úvěru - č. 99011457410 ze dne 26' 6' 2015 (Komerčníbanka), financování
příspěvku Svqzku obcíVodovody a kana|izace Jasinka - úhrada podí|u financování projektu kana|izace a CoV Jasenice, úvěr schvá|en Zo dne 24.6.2015
Smlouvy ostatní - Sm|ouva o poskytnutí nadačního příspěvku č. EDU 12-15 ze dne
25, 3' 2015 - Nadace ČEZ'' Nákup komuná|ní techniky na úpravu ze|eně na veřejných
prostranstvích',, Závěrečná hodnotící zpráva ze dne 22.6' 2015
Sm|ouva č. 1030025851/001 o sm|ouvě budoucí o zřizení věcného břemene ze dne
24. 8' 2015 (E.oN Distribuce), schvá|ena Zo dne 13. 8. 2015
Smlouvy a da|šímateriá|y k přijatým účelouýmdotacím . Program obnovy venkova Vysočiny
zzo1120'0257 ze dne 7' 7.2015'.oprava vnitřních prostor obecního úřadu.' . neinvestiční
transfer
Sm|ouva o poskytnutí dotace zz00905-09.0121 ze dne 21' 9.2015 - finančnípříspěvek
na hospodařenív |esích
Darovací sm|ouvy - ze dne 28. 8. 2015, dárce: ENERGOREG|ON 2020, finančnídar
na zakoupení ma|é komuná|ní techniky
ze dne 2' 9.2015, dárce: První brněnská strojírna Ve|ká Bíteš,dar na činnost SDH Jasenice
Sm|ouvy o dí|o . č. 60-046l15 ze dne 13. 2' 2015 - dodávka a montáŽ 2 ks p|astových dveří
c' 3|2015 ze dne 13' 2.2' 2015 . oprava vnitřních prostor obecního úřadu
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Zápisy z jednání zastupite|stva včetně usnesení - ze dne 29. 12.2014,7. 4.' 1.6.,22.6.'
24,6. (schva|ováníúvěru), 13. 8. a 10. 9. 2015
Účetnízávěrka za rok 2014 - schvá|ená Zo dne 22. 6, 2015
Zápisy z jednání výborů - Finančnívýbor ze dne 7 ' 4. a 22' 6' 2015, Kontro|ní výbor ze dne
11. 5. a 15.6.2015

Při konečnémpřezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
Zápisy z jednání výborů - finančnívýbor ze dne 7. 12. 2015 a kontro|ní výbor ze dne
8. 12.2015
Rozpočtový výh|ed - na období roků 2017 - 2020, schvá|en Zo dne 23. 11. 2015
Rozpočtová opatření - č. 9. schvá|ené starostou dne 1. 10.2015 a č. ,10 a 11 schvá|ené
ZO dne 23.11. a28.12.2015
Yýkaz pro hodnocení p|nění rozpočtu - k 31. 12.2015
Rozvaha-k31.12.2015
Výkaz zisku a z|ráty - k 3,t. 12.2015

H|avní kniha - k 31. 12' 2015
Účetni deník - k 31. 12.2015
Pokladní kniha - k 31. 12' 2015
Kniha doš|ých faktur - k 31. 12.2015
Mzdová agenda - rekapitu|ace mezd za prosinec 2015
Evidence majetku - k 31. 12.2015 (přírůstky a úbytky u účtůo28, o22,902)
|nventurní soupisy majetku a závazkŮ - k 31 . 12' 2015, |nventarizač,ní zpráva ze dne
15.2' 2016' P|án inventur ze dne 23' 11' 2015
Evidence závazkŮ - k 31. 12.2015
Bankovní výpisy - k 31 ' 12' 2015
Pří|oha rozvahy - k 31' 12. 2015
Učtouý rozvrh - k 3,1. 12.2015
Zápisy z jednání zastupite|stva včetně usnesení - ze dne 23' 11' a 28' 12' 2015
Smlouvy a da|šímateriá|y k přijatým úče|ovýmdotacím - Dotace na výdaje jednotek sborů
dobrovolných hasičůze dne 16, 11' 2015, Závěrečnévyúčtováníze dne 21 . 12, 2015,
Závěrečné vyúčtováníPoW . zz01120'0257 ze dne 21. 12' 2015
Pok|adní dok|ady . č. 206 . 225 za prosince 2015
Faktury - č' 140 - 161 za prosinec 2015
Učetnídok|ady - bankovnívýpis č. 128 (KB) ze dne 29. 12' 2015

G. PInění opatření přiiatÝch k nápravě chvb

a nedostatků

Při přezkoumání hospodaření územníhocelku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby
a nedostatky nebo tyto nedostatky byly jiŽ napraveny.
Při dílčímpřezkoumáníza rok 20í5 byly zjištěny následujícíchyby a nedostatky:
Kontro|ou před|oŽených zápisů z jednání zastupite|stva obce by|o zjištěno, Že jednání
se konala ve dnech 29' 12.2014 a7,4.2015, čímŽneby|a dodrŽena zákonem stanovená
|hůta konáníjednání zastupite|stva, a to nejméně jedenkrát za tři měsíce.
nenapraveno

obec obdrŽe|a dotaci (po|oŽka 4122) z Programu obnovy venkova Vysočiny ''oprava
vnitřních prostor obecního úřadu'. - na účetdoš|o dne 14. 7. 2015' Závěrečná zpráva
a vyúčtováníneby|o k 30. 9. 2015 do|oŽeno. Uvedená dotace neby|a zaúčtována u účtu374
- Krátkodobé přijaté zá|ohy na transfery.
napraveno
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D. Závěr

l.

Při přezkoumání hospodaření obce Jasenice za rok 20í5

byIa zjištěna chyba a nedostatek

uvedené v ustanovení s 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření. a to

Nedostatky, spočívajícív porušeni povinností územního celku stanovených zvláštními
právními předpisy
- Zastupitelstvo obce se neseš/o nejméně jedenkrát za 3 měsíce. (porušení povinnosti)

|l.

Rizika, která |ze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít
negativní dopad na hospodaření Územního celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření za rok 2015 neby|a zjištěna Žádná rizika vyp|ývající z chyb
uvedených včásti D. |. této zprávy, která by moh|a mít negativní dopad na hospodaření
územníhoceIku v budoucnosti.

I|I. Poměrové ukazatele zjištěné přl přezkoumání hospodaření:
Poměrový
Podí| poh|edávek na

Podí| závazků na

ukazatel

i
|

rozpočtu

rozpočtu

Hodnota ukazatete

i
:

Ukazate| d|uhové s|uŽby
Podí| provozního sa|da k běŽným

i
příjmům

:

2,O7

16,00 %
2,10

0/o

10,07

0/o

o,28

o/o

22,41 %

Komentář:
Obec k 31. 12.2015 vykazovala
d|ouhodobé závazky: Účet č. 451 - D|ouhodobé úvěry 2 000 000'- Kč

Jasenice 19. února 2016
ZaKrajský úřad Kraje Vysočina

MiIuše Procházková
podpis kontro|ora pověřeného řízením přezkoumání

kontro|or pověřený řízením přezkoumáni
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Územní ce|ek má na zák|adě $ 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření právo
doručit kontrolorovi pověřenému řízenímpřezkoumání písemné stanovisko k návrhu zprávy
o výs|edku přezkoumání hospodaření a poŽadovat jeho při|oŽení ke zprávě o výs|edku
přezkoumání hospodaření, a to do 15 dnů ode dne předánínávrhu této zprávy.
Talo zpráva o výs|edku přezkoumání hospodařeníje současně návrhem zprávy o výs|edku
přezkoumání hospodaření, přičemŽ konečným zněním se stává okamŽikem marného
up|ynutí |hůty stanovené v $ 6 odst. 1 písm. d) zákona o přezkoumávání hospodaření,
k podání písemnéhostanoviska kontro|orovi pověřenému řízením přezkoumání nebo
okamŽikem vzdání se práva podat písemnéstanovisko Územního ce|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 přezkoum ávání hospodařen í.
Dne 19. února 2016
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B|aŽej Gruber
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podpis starosty

starosta

Poučení
Územní samosprávný ce|ek je pod|e $ 13 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávánÍ hospodaření povinen
přís|ušnémupřezkoumávajícímu orgánu tj. Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru kontro|y, nejpozději
do 15dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtemv orgánech Územního ce|ku podat písemnou
informaci o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě.

Územní samosprávný ce|ek je dá|e povinen uvést v informaci |hůtu, ve které podá písemnou zprávu o p|nění
přijatých opatření a v této |hůtě ji krajskému úřadu zas|at ($ 13 odst. 2 zákona o přezkoumávání hospodaření).

Za nepřijetí opatřenÍ k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o rnýs|edku přezkoumání hospodaření
nebo za nesp|nění výše uvedených povinností se územnímu samosprávnému ce|ku u|oŽí d|e ustanovení $ 14
odst. 1 písm. b) a c) zákona o přezkoumávání hospodaření pokuta za správní de|ikt aŽ do výše 50.000 Kč
v kaŽdém jednot|ivém případě.

Rozdělovník:
Stejnopis

Počet výtisků

1

1x

Obec Jasenice

B|ažej Gruber

2

1x

Krajský úřad Kraje Vysočina

odbor kontroly

Předáno
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Převzal

