
Kraisky Úřad Kraje Vysoěina
odbor kontroly
ŽiŽkova 57, 587 33 Jihlava

Stejnopis é.. //

Č.1.: xu.ll 3819.t/2oí6 Ko

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Jankov

se síd|em Jankov 29, 393 01 Pelhřimov, |Čo: 00583464
za rok 20í5

Přezkoumání hospodaňení za rok 2015 by|o zaháieno písemným oznámením doručeným
územnímu ce|ku dne 5. května 2016 pod|e s 5 odst. 3 zákona č.420/2oo4 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření Územních samosprávných celků a dobrovo|ných svazkŮ obcí
(dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Přezkoumání by|o provedeno
dne 17. ltvětna 20í6 jako jednorázové přezkoumání na základě Žádosti obce v sou|adu
s $ 4 zákona o překoumávání hospodaření. Pos|edním kontro|ním Úkonem Ve smys|u
$ 12 odst. 1 písm. g) zákona č,.25512012 Sb., o kontro|e by|o wácení podk|adťr vyŽádaných
k přezkoumání dne 17. května 2016.

Místo provedení přezkoumání: Obec Jankov

Jankov 29
393 01 Pelhfimov

Přezkoumání vykona|a:

- kontro|or pověřený řÍzením přezkoumání:
pověření čís|o: 575/15

Monika Havelková

Podk|ady před|oŽi|i: Miros|av Jonák . starosta
|ng. RůŽena Hemová. účetní

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v s 2 odst. 1 a 2 zákona
o překoumávánl hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skuteěností podle předmětu a obsahu
přezkoumání. Pň posuzování jednotllvých pÉvních úkonů se vychází ze znění právních
předpisŮ p|atných ke dni uskuteěnění tohoto Úkonu.

tel.: 5Bl 602707, fax 564 602 434., e'mail: posta@kr-vtaocina.cz, lntemel: rrrww.kr-vysocina.cz
tČo: zoggozlg, |D datové sďrÉnky: ksab3eu



A. VÝsledek přezkoumání

Pň přezkoumání hospodaření obce Jankov nebyly ziištěny chyby a nedostatky.

B. Písemnost i  vvuŽité př i  přezkoumání

Při přezkoumánÍ hospodařenÍ obce Jankov byly vyuŽity nás|edující pÍsemnosti:

Pravidla rozpočtového provizoria . pro rok 2o,|5 stanovena zastupite|stvem obce
dne27.12.2014
Návrh rozpo&u . na rok 2015 zveřejněn na úřední desce obce i e|ektronické Úřední desce
obce od 10. 3. do 28. 3. 2015
Schvá|ený rozpočet . pro rok 2015 schvá|en zastupite|stvem obce dne 28.3.2015
Rozpočtová opatření . č. 1 a 2 ze dne 18' 4. 2015, č. 3 ze dne 5' 6. 2015, ě. 4 a 5
ze dne 12, 8. 2015, č. 6 ze dne 23. 9. 2015, é,.7 a 8 ze dne 14. 11. 2a15 a č. 9 ze dne
31. 12.2015
Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu za rok 2014 zveÍejněn včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2014 od 25. 3. do 18. 4. 2015 a projďnán a schvá|en
v zastupite|stvu obce dne 18. 4. 2015 bez výhrad. Zároveň tento den schválena Účetní
závěrka obce za rok2o14.
Rozvaha- k 31. 12.2015
Pří|oha rozvahy. k 31. 12.2015
Zápisy z jednání výborů . Finanční výbor ze dne 30. 6. a 31. 12. 2015 a Kontro|ní výbor
ze dne 5. 6. a 31. 12.2015
Výkaz pro hodnocení p|nění rozpoětu . k 31. 12.2015
Výkaz zisku a áráý. k 31. 12.2015
H|avní kniha . R 31. 12. 2015
Pok|adní kniha - k31.,|2.2015
Bankovní výpisy. k 31. 12.2015 (KB, a. s. a Črua;
Smlouva o převodu majetku - Kupní sm|ouva na prodej pozemku ze dne 11. 2. 2015
s právními účinky vk|adu do katastru nemovitostí ze dne 16. 2. 2015 Qáměr prodeje
zveřejněn od 26. 6. do 26. 7.2014 a prodej schválen zastupite|stvem obce dne 26. 7.2914)
odměňování členŮ zastupite|stva - schváleno na zasedání zastupite|stva obce
dne8.11.2AU
Mzdová agenda . před|oŽeny výp|atnice zastupitelů za měsíc zářÍ roku 20í5
Učtový rozvrh. na rok 2015 sestaven a před|oŽen ke kontro|e
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení . ze dne 27. 12. 2o,|4,7 . 2., 28.3., 18. 4., 5.
6., '12.8.,  23. 9.,  14. 11. a 31 .12.2015
Kniha doš|ých faktur. za rok 20í5 (faktura č. 1 .65)
lnventumí soupisy majetku a závazkú - k 31' 12. 2015, P|án inventur ze dne 15. 12. 2a15,
lnventarizační zpráva ze dne 20. 1.2016
Evidence majetku. přírůstky a úbytky účtŮ 018, 031 a o42
Faktura - č. 150100226 ze dne 4. 9. 2015 na akci 'Vodovod Jankoý, ve výši s40 584,- Kě
(uhrazena dne 7. 9. 2015)
. ě. 15010o244 ze dne 5. 10. 2015 na akci 'Vodovod Jankoý' ve výši 561 422,- Ké
(uhrazena dne 12. 10. 2015)
Sm|ouva a další materiá|y k přijatým Účelovým dotacÍm - neinvestiční dotace PoW
zzo1120.o349 ze dne 25' 9. 2015 na realizaci akce oprava KD, Závěrečná zpráva
a lyúčtování poslrytnuté dotace za rok 2015 ze dne 14. 12.2015
Dohody o provedení práce . ze dne 1. 11.2015. knihovník
Pokladní doklady - za měsíc březen roku 2015 (pokladnídoklad č. 10. 14)
Učetnídoklady. za měsíc prosinec roku 2015 Mpis č. 50 - 53' KB, a.s.)

-2-



C. Plnění opatření př i iatých k náoravě chvb a nedostatků

Při přezkoumání hospodaření Územního ce|ku za předchozÍ roky nebyly ziištěny chyby
a nedostatky nebo so nedostatky iiŽ by|y napraveny.

Při dílčím přezkoumání za rok 2015: dí|čÍ přezkoumání hospodaření za rok 2015 neby|o
provedeno.

D. Závěr

|. Př| přezkoumání hospodaření obce Jan|tov za rok 2015

nebyIy zj ištěny chyby a nedostatky.

l|. Rizika, která lze dovodit ze z|ištěných chyb a nedostatků a která mohou mft
negativnÍ dopad na hospodaření územního ce|ku v budoucnu:

Pfi přezkoumání hospodaření za rok. 20í5 neby|a zjištěna rizika, která by moh|a mít
negativnídopad na hospodaření územního ce|ku v budoucnosti.

|||. Poměrové ukazatele ziištěné při přezkoumání hospodafuní:

Jankov í7. května 2016

KRAjsrÝ ÚŘno
Za Krajslcý úřad Kraje Vysočina KRAJE VYsoČlNA

z, r o#f ii f8i';",'1, n,.""
"s-

Monika Have|ková /
.....r.Í':.

kontrotor pověřený řízením pbzkoumáni podpis kontro|ora pove/neno n

/1
! .//,á-o 

l "
kontrolor pověřený řízením pbzkoumáni podpis kontro|ora pověpného ř|zenlm pňezkoumánÍ

Poměrový ukazate| Hodnota ukazďe|e

Podíl poh|edávek na rozpočtu 0,420/o

P odi| závazků na rozpočtu 0,60 %

Podí|zastaveného majetku na ce|kovém majetku 0,00 %

Podílcizích zdrojů k ce|kovým aktivum 8,34 0/o

Ukazatel dluhové s|uŽby 0,00 %

Podí| provozního sa|da k běŽným příimům 49,74 0/o
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Územní celek má na základě $ 7 písm. c) zákona o přezkoumávánÍ hospodaření právo
doruěit kontro|orovi pověřenému řízením přezkoumání písemné stanovisko k návrhu zprávy
o výs|edku přezkoumání hospodaření a poŽadovat jeho pňloŽení ke zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření, a to do í5 dnů ode dne pňedání návrhu této zprávy.

Tato zpÉva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně návrhem zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření, pňčemŽ konečným zněním se stává okamŽikem marného
up|ynutí |hŮty stanovené v $ 6 odst. 1 písm' d) zákona o přezkoumávání hospodaření,
k podání písemného stanoviska kontroloroú pověřenému řízením přezkoumání nebo
okamŽikem wdání se práva podat písemné stanovisko územního ce|ku.

Zpráva o výs|edku přezkoumání hospodaření byla v sou|adu s ustanovením $ 11 zákona
o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk přerza| starosta obce Jankov s tím,
Že se uzdává práva podat písemné stanovisko územnÍho ce|ku d|e $ 7 písm. c) zákona
o přezkoumávání hospodaření.

Dne 17. května 2016

Miros|av Jonák

oBEC TANKOV
393 01 Pelhřimov

É: 00583464

Rozdělovník:

Steinopis Počet výtisků Předáno PřeyzaI

1 1x Obec Jankov Miros|av Jonák

2 1x Krajský úřad Knje Vysočina odbor kontroly
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