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Zpráva o výsledkg přezkoumání hospodaření
obce Jankov, ICO: 00583464 za rok 2011

Přezkoumání hospodaření za rok 2011 by|o provedeno dne 24. dubna 2012 jako
jednorázové přezkoumání na zák|adě Žádosti obce v sou|adu se zákonem č' 420l2ao4 Sb',
o přezkoumávání hospodaření Územních samosprávných celků a dobrovo|ných svazků obcí
(dá|e jen zákon o přezkoumávání hospodaření).

Místo provedení přezkoumání: obec Jankov

Jankov 29

393 01 Pe|hřimov

Přezkoumání vykonaly:

- kontro|orka pověřená řízením přezkoumání: Monika Have|ková

- kontro|orka: Mi|os|ava Neubauerová

Podklady předložili: Miroslav Jonák . starosta

|ng. RůŽena Hernová - účetní

Př'edmět přezkoumání:

Předmětern přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v $ 2 odst. 1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření. V sou|adu s $ 6 odst. 3 písm. b) zákona o přezkoumávání
hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s oh|edem
na významnost jednot|ivých skutečností pod|e předmětu a obsahu přezkoumání.
Při posuzování jednot|ivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů p|atných
ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

tel.: 564 602707, fax: 564 602434, e-mail: posta@kr-wsocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz
tČo: zoagoz+g, bankovní spojení: Vo|ksbank a.s., č'ú.: 4050005000/6800



A. VÝsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Jankov nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Přezkoumané písemnost i

Při přezkoumání hospodařen í by|y přezkou mány nás|eduj ící písem nosti :

Pravidla rozpočtového provizoria - schvá|ena V zastupite|stvu obce dne 30. 10' 2010
Dohody o provedení práce - Dohoda o provedení práce ze dne 1. 4. 2011
Učtový rozvrh - na rok 2011 sestaven a před|oŽen
Návrh rozpočtu - návrh rozpočtu na rok 2011 by| zveřejněn na úřední desce i e|ektronické
úřední desce obce od 1.3, 201 1 do 1 9' 3' 2011
Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu za rok 2010 by| zveřejněn na úřední desce
ie|ektronické úřední desce od 10. 5' 2011 do 26. 5' 2011 a schvá|en by| v zastupite|stvu
obce dne 26' 5'2011 s výhradou
Bankovnívýpis - před|oŽen k31.12' 2011
Pok|adní kniha - před|oŽena k 31 . 12.2011
Evidence pohledávek - před|oŽena k 31 ' 12.2011
Kniha doš|ých faktur - před|oŽena k 31 . 12' 2011, vedena v PC
odměňování č|enů zastupite|stva - před|oŽena výp|atnice za měsíc |istopad roku 20't1
Účetní dok|ady - před|oŽeny za rok2O11
Pokladní dok|ady - před|oŽeny za rok2o11
Faktury - před|oŽeny za rok2011
Schvá|ený rozpočet - rozpočet na rok 2011 by| schvá|en v zastupite|stvu obce dne
19.3.2011
Rozpočtová opatření - rozpočtové opatření č. 1 ze dne 15. 10.2011

rozpočtové opatření č. 2 ze dne 27 ' 12' 2011
Yýkaz pro hodnocení p|nění rozpočtu . sestaven a před|oŽen k 31 . 12.2011
H|avní kniha - sestavena a před|oŽena k 31 ' 12' 2011
Příloha rozvahy - sestavena a před|oŽena k 3,1 . 12' 2011
Rozvaha - sestavena a předloŽena k 31 . 12. 2011
|nventurní soupisy majetku a závazkŮ - sestaveny a před|oŽeny k 31 ' 12. 2011
Směrnice - Směrnice o inventarizaci majetku a Směrnice o odpisech majetku by|y schvá|eny
v zastupitelstvu obce dne 1. 11.2011
Evidence majetku - vedena v PC, před|oŽena k31' 12' 2011
Zápisy z jednání výborů: Finanční výbor ze dne 1 ' 4., 4.7 ., 15. 10. a 27 . 12' 2011

Kontro|ní výbor ze dne 19. 3., 26. 5', 15' 10. a 27 . 12' 2011
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 19. 3., 26, 5., 26. 7 ., 15. 10', 1 . 11 ,
a27. 12.2011
Informace o přijatých opatřeních - ze dne 6. 6. 2011

c. Plnění opatření př i iatÝch k nápravě chvb a nedostatků zi ištěnÝch

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky byly zjištěny
následující nedostatky:

Návrh rozpočtu na rok 2010 by| zveřejněn pouze na Úřední desce obce a nebyl zveřejněn na
elektronické úřední desce umoŽňující dá|kový přístup.
napraveno

Návrh závěrečného účtu obce neby| zveřejněn na e|ektronické úřednídesce obce umoŽňující
dá|kový přístup.
napraveno



b) při díIčím přezkoumání za rok 2011
Dí|čí přezkoumání hospodaření obce Jankov neby|o za rok 2011 provedeno.

D. Závěr

l. Při přezkoumání hospodaření obce Jankov za rok2011

nebyIy zj ištěny chyby a nedostatky.

ll. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,
která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření za rok 2011 neby|a zjištěna Žádná závažná rizika, která
by moh|a mít negativnídopad na hospodaření územního ce|ku v budoucnosti.

ll|. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podí| poh|edávek na rozpočtu ............. O,29 o/o
b) podí| závazkŮ na rozpočtu . . . . . . . . . . . '  .2,38o/o
c) podí| zastaveného majetku na ce|kovém majetku. ...... '.... ' ' ... '.. O o/o
d) podí| cizích zdrojů k ce|kovým aktivům . O,27 o/o
e) ukazate|d|uhové s|uŽby' . .  . . .  oo/o

Jihlava dne 24. dubna2012
KRAJSrÝ ÚŘno
KRAJE VYsoČlNA

Žl ž k.ůdíii {3i.J3,ín,*"
t7EZa Krajský úřad Kraje Vysočina

Monika Havelková

kontroIorka pověřená řízením přezkoumání

Mi|oslava Neubauerová

Přehled příimů a vÝdaiů za rok2o11 vKč
daňové oříimv 351.344.64 běŽné vÝdaie 313.444.51
nedaňové oříimv 101.787.15 kapitá|ové vÝdaie 22.620.--
kapitá|ové příimv 0.--
přiiaté transfery 60.304.--
Příimv celkem 513.435,79 VÝdaie celkem 336.064'5í
Financování FinancovánÍ 177.371,28

kontrolorka
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podpis kontrolorky



Tato zpráva o výs|edku přezkoumání hospodaření je současně návrhem zprávy o výs|edku
přezkoumání hospodaření, přičemŽ konečným zněním se stává okamŽikem marného
uplynutí |hůty stanovené v $ 6 odst. 3 písm. |) zákona o přezkoumávání hospodaření,
k podání písemného stanoviska kontro|orovi pověřenému řízením přezkoumání nebo
okamŽikem vzdání se práva podat písemné stanovisko územního ce|ku.

Zpráva o výs|edku přezkoumání hospodaření by|a v souladu s ustanovením $ 11 zákona
o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převzal starosta obce Jankov
s tím, Že se vzdává práva podat písemné stanovisko územního ce|ku dle $ 7 odst. 1 písm. f)
zákona o přezkou m áv ání hospod ařen í.

Dne . ? .o, .rr,.2.o /!

Miros|av Jonák

RozděIovník:

Steinopis Počet výtisků Předáno Převzal

I 1x Obec Jankov Miros|av Jonák

2a3 1x Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
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