
Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly

Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Stejnopis ó., "'l

č. 1.: rcult 29l22t2o19 Ko

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Dolní vilímeč

se sídlem DolníVilíme2!i;íTrfl Telč, lČo: 00373656

Přezkoumání hospodaření za rok 2018 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne 15. dubna 2019 podle § 5 odst. 3 zákona ó.421l20a4Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Přezkoumání bylo provedeno dne
6. května 2019 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu
s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření. Posledním kontrolním úkonem ve smyslu § 12
odst. 1 písm. g) zákona č, 25512012 Sb,, o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných
k přezkoumánídne 6. května 2019.

Místo provedení přezkoumání: obec Dolnívilímeó
Dolní Vilímeě 47
588 56 Telč

Přezkoumání vykonala:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:

pověření číslo: 201 95045580
lng. Eliška Ferancová

PodkIady předložili: Antonín DoIežaI _ starosta
lng. tVichaela Svobodová - účetní

přednmět přeakoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření, Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
způsobem s ohledem na významnost jednotliuých skutečností podle předmětu a obsahu
přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních
předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

A. VÝsledek přezkoumání
Při přezkoumání hospodařeníobce DolníVilímeč nebyly zjištěny chyby a nedostatky
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B. p!nění opatření přiiatÝch k nápravě chvb a nedostatků

Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky byly zjištěny
následující chyby a nedostatky:

Obec má na několik pozemků uzavřenu smlouvu o věcném břemeni (např. parcela č. 1,
101011, 3512 ), ale ničím nebylo doloženo vytvoření příslušných analytických účtů
v účtovém rozvrhu,
napraveno

Při kontrole pokladních dokladů vystavených v měsících listopad a prosinec 207 bylo
zjištěno, že dne 19.11.2017 byl vystaven př'tjmouý pokladní doklad ó.5031 na částku
'19.935 Kě, K tomuto příjmovému dokladu byly přiloženy stvrzenky o uýběru poplatku
za stočné, mezi nimiž byly zahrnuty i stvzenky č. 38197 - 38199, které však byly vystaveny
až ve dnech 20. a 21.11,2017 .

napraveno

Při kontrole podkladů o provedení inventarizace majetku obce ke dni 31.12.2O17 bylo
zjištěno, že nebylvyhotoven inventurní soupis k ověřenízůstatku účtu 315 - Jiné pohledávky
z hlavní činnosti.
napravena

Při dílčím přezkoumání za rok 2O18: dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2018 nebylo
provedeno.

C. Závěr

l. Při přezkoumání hospodaření obce Dolní Vilímeč za rok2018

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

ll. Rizika, která Ize dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření za rok 2018 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

lll. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

Poměrový ukazatel Hodnota ukazatele

Podíl pohledávek na rozpoótu 0,06 %

Podíl závazků na rozpočtu 2,80 %

Podílzastaveného majetku na celkovém majetku 0,00 %

Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 1,04 %

Ukazatel dluhové služby 0,00 %

Podíl provozního salda k běžným příjmům 58,58 %

tJkazatel likvidity 22,91
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FiSkální PraVidlO (podíl dluhu k průměru příjmú za poslední 4 roky) 0,00 %

Dluh nepřekročil 60 % průměru příjmů za poslední 4 rozpoótové roky.

DolníVilímeč 6. května 2019

Za Kralský úřad Kraje Vysoóina KRAJSKÝ UŘÁB
KRAJE VYSOČ|NA

odbor kontrolv
žlžkova 57, 5B7 ll jthlava

.2-
lng. Eliška Ferancová

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Poučení
Uzemní celek má na základě § 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření právo
doručit kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání písemné stanovisko k návrhu zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření a požadovat jeho přiložení ke zprávé o uýsledku
přezkoumání hospodaření, a to do 15 dnů ode dne předání návrhu této zprávy.

Územní samosprávný celek je podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání
hospodaření povinen příslušnému přezkoumávajícímu orgánu tj. Krajskému úřadu Kraje
Vysočina, odboru kontroly, nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu
se závěrečným úětem v orgánech územního celku podat písemnou informaci o přijetí
opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě,

Územní samosprávný celek je dále povinen uvést v informaci lhůtu, ve které podá písemnou
zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě ji krajskému úřadu zaslat
dle § 13 odst. 2 zákona o přezkoumáváníhospodaření.

Za nepřijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření nebo za nesplnění výše uvedených povinností se územnímu
samosprávnému celku uloží dle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona
o přezkoumávání hospodaření pokuta za přestupek až do výše 50 000 Kč v každém
jednotlivém případě,

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodařeníje současně návrhem zprávy o uýsledku
přezkoumání hospodaření, přióemž konečným zněním se stává okamžikem marného
uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst, 1 písm. d) zákona o přezkoumávání hospodaření,
k podání písemného stanoviska Kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání nebo
okamžikem vzdáníse práva podat písemné stanovisko územního celku.

podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání
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Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje výsledky dílčího přezkoumání
a přílohu Písemností využité při přezkoumání obsahuJící 2 strany.

Zpráva o uisledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona
o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk včetně přílohy převzal starosta
obce Dolní Vilímeč s tím, že se vzdává práva podat písemné stanovisko územního celku dle
§ 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodařenídne 6. května 2019,

Antonín Doležal

starosta podpis starosty

Rozdělovník:

Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal

1 1x obec Dolní vilímeč Antonín Doležal

2 1x Krajský úřad Kra1e Vysočina odbor kontroly
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pŘílonn

Písem nosti využité při přezkoul!!éxí

Při přezkoumání hospodaření obce Dolní Vilímeč byly využity následující písemnosti:

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 - 2O21 zveřqněný na úřední desce
i internetouých stránkách obce od 04.12.2017 do 22.12.2017
Střednědobý tlýhled rozpoótu na roky 2019 - 2021 schválený zastupitelstvem obce dne
22.12.2017 zveřejněný na internetových stránkách obce od 19.01,2018
Návrh rozpočtu - na rok 2a18 zveřqněný na úřední desce od 04,12.2a17 da 22-12.2017
a na internetových stránkách obce od 04.12.2017 do 22.12.2O17
Schválený rozpoóet - na rok 2018 schválený zastupitelstvem obce dne 22.12.2017
a zveřejněný na internetových stránkách obce od 19.01.2018
Rozpočtová opatření- č. 1 - 4 schválená starostou obce a zveřejněná v zákonném termínu
na internetouých stránkách obce, pověření starosty ke schvalování rozpočtových opatření
ze dne 12.06.2a15 a 05.11.2018
Návrh závěrečného účtu za rok 2017 zveřelněný na úřední desce i na internetouých
stránkách obce od 28.05.2018 do 14.06.2018 včetně zprávy z přezkoumání hospodaření
obce
Závěreóný účel za rok 2a17 schválený zastupitelstvem obce dne 14.06,2018 bez uýhrad
a zveřejněný na internetoqých stránkách obce dne 25,06.2018 včetně zprávy z přezkoumání
hospodaření obce
Úeetni závěrka obce za rok2017 schválená zastupitelstvem obce dne 14,06.20'18
Výkaz pro hodnocení plněnírozpočtu - sestavený k31.12.2a18
Yýkaz zisku a ztráty - sestavený k 31.12,2018
Rozvaha - sestavená k31j22018
Příloha rozvahy - sestavená k 31.12,2018
Kniha došlých faktur - za rok 2018 (č. 1O01 až 1076)
Kniha odeslaných faktur - za rok 2018 (č, 2OO1 až 2006)
Bankovní výpisy - č, 085 až 099 (CS) a 17(CNB) za období listopad - prosinec 2018 včetně
dokladů
Pokladní kniha - za rok2018
Pokladní doklady - ó.5013-5019 za březen 2018 a č.5054-5065 za prosinec 2018 (příjmové
i výdajové)
Evidence poplatků - za rok 2018 (odpady, psi). Obecně závazná vyhláška č. 12a12
o místních poplatcích ze dne 07 . 11. 2012 s datem účinnosti ke dni 01 ,01 ,2013.
Evidence majetku - protokol úóetních odpisů za období 1212018
lnventurní soupisy majetku azávazků - ke dni 31.12.2018
- Plán inventur ze dne 01,12.2018
- Prezenční listina ze školení inventurní komise ze dne 22.12.2018
- lnventarizační zpráva ze dne 07.01,2019
Mzdová agenda - rekapitulace-mzdový výkaz pro účetnictví za prosinec 2018.
Dohoda o provedení práce zO1.12.2018 na úklid obecního úřadu az01.01.2018 na úklid
sněhu
Darovacísmlouvy
- na neúčelouý finanóní dar ve výši 10 000 Kóze dne 17.12.2018 (Kanonie premonstrátů
v Nové Ríši) schválená zastupitelstvem obce dne 17.12.2018, uhrazená dne 20Í22018
(Wpis CS č. 012)
- na finanění dar ve výši 14 100 Ké ze dne 20.04.2018 ((Diecézní charita Brno) schválená
zastupitelstvem obce dne22,12.2017, uhrazená dne27.04.2018 (rnýpis ČS e. OO+)

Smlouvy a další materíá}y k piijatým účelovým dotacím
- Smlouva o poskytnutí invgqtiční dotace z Programu obnovy venkova lD ZZ02340,0526
ve inýši 127 000 Kč na akci ,,Oprava kulturního zařízení 3, etapa " ze dne 01 .10,2018
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- Žádost o dotacize dne 19.06.2018
- Závéreóná zpráva a vyúčtování ze dne 08.0'1,2019
Zápisy z jednání zastupitelstva věetně usnesení - ze dne 22.12.2017 a 14.06.,,t3.09,, 05.1,1
a 13.12.2018
Zápis kontrolního Wboru ze dne 14.06. a 13,12,2018
Zápis finaněního výboru ze dne 14.06, a 13.12.2018
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