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odborkontroly
Žizkova57' 587 33 Jih|ava
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Zpráva o výsledkg přezkoumáníhospodaření
obce Jankov, ICO: 00583464za rok 2011
Přezkoumáníhospodařeníza rok 2011 by|o provedenodne 24. dubna 2012 jako
jednorázové
přezkoumání
na zák|aděŽádosti obce v sou|aduse zákonemč'420l2ao4Sb',
o přezkoumávání
hospodaření
Územníchsamosprávných
celkůa dobrovo|ných
svazkůobcí
(dá|ejen zákon o přezkoumávání
hospodaření).

Místoprovedenípřezkoumání:

obec Jankov
Jankov29
393 01 Pe|hřimov

Přezkoumánívykonaly:
pověřenářízením
přezkoumání:
- kontro|orka
MonikaHave|ková
- kontro|orka:

Podklady předložili:

Mi|os|ava
Neubauerová

MiroslavJonák . starosta
|ng.RůŽenaHernová- účetní

Př'edmětpřezkoumání:
Předměternpřezkoumáníhospodařeníjsou údajeuvedenév $ 2 odst. 1 a 2 zákona
o přezkoumávání
hospodaření.
V sou|adus $ 6 odst.3 písm.b) zákona o přezkoumávání
hospodařeníje přezkoumáníhospodařeníprováděnovýběrovýmzpůsobems oh|edem
na významnostjednot|ivýchskutečnostípod|e předmětu a obsahu přezkoumání.
jednot|ivých
právníchúkonů
Při posuzování
se vycházíze zněníprávníchpředpisůp|atných
ke dni uskutečnění
tohotoúkonu.

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

A . V Ýs l e d e k přezk o um á ní
Při přezkoumání
hospodařeníobceJankovnebylyzjištěnychyby a nedostatky.
B . P ř e z k o um a né pís em no s t i
Při přezkoumání
hospodařen
í by|ypřezkoumánynás|eduj
ícípísem
nosti:
provizoria
Pravidlarozpočtového
- schvá|enaV zastupite|stvu
obcedne 30. 10' 2010
práce- Dohodao provedení
Dohodyo provedení
práceze dne 1. 4. 2011
Učtový
rozvrh- na rok2011sestavena před|oŽen
Návrh rozpočtu- návrh rozpočtuna rok 2011 by|zveřejněnna úřednídesce i e|ektronické
úřední
desceobceod 1.3, 2011 do 19' 3' 2011
Závěrečnýúčet- návrh závěrečného
účtuza rok 2010 by| zveřejněnna úřednídesce
ie|ektronické
úřední
desce od 10. 5' 2011 do 26. 5' 2011 a schvá|enby|v zastupite|stvu
obcedne 26' 5'2011s výhradou
Bankovnívýpis
k31.12' 2011
- před|oŽen
Pok|adní
kniha- před|oŽena
k 31. 12.2011
Evidencepohledávek
k 31' 12.2011
- před|oŽena
Knihadoš|ých
faktur- před|oŽena
k 31. 12'2011,vedenav PC
odměňováníč|enů
zastupite|stva
výp|atnice
- před|oŽena
za měsíc|istopadroku20't1
Účetní
dok|ady- před|oŽeny
za rok2O11
Pokladnídok|ady- před|oŽeny
za rok2o11
Faktury- před|oŽeny
za rok2011
Schvá|enýrozpočet- rozpočetna rok 2011 by| schvá|env zastupite|stvu
obce dne
19.3.2011
Rozpočtová
opatření
opatření
- rozpočtové
č.1 ze dne 15. 10.2011
rozpočtové
opatření
č.2 ze dne27' 12' 2011
. sestavena před|oŽen
p|nění
Yýkaz prohodnocení
rozpočtu
k 31. 12.2011
H|avní
kniha- sestavenaa před|oŽena
k 31' 12' 2011
Příloharozvahy- sestavenaa před|oŽena
k 3,1. 12' 2011
Rozvaha- sestavenaa předloŽena
k 31. 12.2011
|nventurní
soupisymajetkua závazkŮ- sestavenya před|oŽeny
k 31' 12.2011
Směrnice- Směrniceo inventarizaci
majetkua Směrniceo odpisechmajetkuby|yschvá|eny
v zastupitelstvu
obcedne 1. 11.2011
Evidencemajetku- vedenav PC, před|oŽena
k31' 12' 2011
Zápisyz jednánívýborů:
Finanční
výborze dne 1' 4.,4.7 ., 15.10.a 27. 12'2011
Kontro|ní
výborze dne 19.3.,26. 5', 15' 10.a 27. 12'2011
Zápisyz jednánízastupitelstva
včetně
usnesení
- ze dne 19.3., 26,5., 26.7., 15. 10',1. 11,
a27. 12.2011
Informace
o přijatých
- ze dne 6. 6. 2011
opatřeních
c . P l n ě n í o pa t ření přiia t Ý c h k nápr avě chvb a nedostatků z iištěnÝch
a) při přezkoumáníhospodařeníúzemního
celku za předchozíroky byly zjištěny
následující
nedostatky:
Návrhrozpočtu
na rok2010 by|zveřejněnpouzena Úřednídesce obce a nebylzveřejněnna
elektronické
úřední
desce umoŽňující
dá|kovýpřístup.
napraveno
Návrhzávěrečného
účtu
obce neby|zveřejněnna e|ektronické
úřednídesce
obce umoŽňující
dá|kovýpřístup.
napraveno

přezkoumáníza rok 2011
b) při díIčím
přezkoumání
Dí|čí
hospodaření
obce Jankovneby|oza rok2011provedeno.

D. Závěr
l. Při přezkoumáníhospodařeníobce Jankov za rok2011
nebyIy

zjiš t ěny

c hy by

a nedostatky.

ll. Upozorněnína případnárizika, která lze dovodit ze zjištěnýchchyb a nedostatků,
která mohou mítnegativnídopad na hospodařeníúzemního
celku v budoucnu:
Při přezkoumáníhospodařeníza rok 2011 neby|azjištěnaŽádná závažnárizika,která
by moh|amítnegativnídopad
na hospodaření
územního
ce|kuv budoucnosti.
ll|.Poměrovéukazatelezjištěnépři přezkoumáníhospodaření:
O,29o/o
.2,38o/o
......'....''...'..
O o/o
. O,27o/o
...oo/o

poh|edávek
a) podí|
na rozpočtu.............
b ) p o d í|
zá v azk Ůna ro zpo čt u. . . . .......'
c) podí|
zastaveného
majetku
na ce|kovém
majetku.
d) podí|cizíchzdrojůk ce|kovým
aktivům
e ) u k a za t e|d|uhosv| uŽ
é by '. .
Přehled příimůa vÝdaiůza rok2o11
daňovéoříimv
351.344.64
nedaňovéoříimv
1 0 1 . 7 87.15
kapitá|ovépříimv
0.--

přiiatétransfery
Příimvcelkem
Financování

60.304.-513.435,79

běŽnévÝdaie
kapitá|ovévÝdaie

vKč
313.444.51
22.620.--

VÝdaie celkem

336.064'5í

FinancovánÍ

Jihlava dne 24. dubna2012

177.371,28

KRAJSrÝÚŘno

KRAJEVYsoČlNA

Žlžk.ůdíii
{3i.J3,ín,*"

Za KrajskýúřadKrajeVysočina

t7E

Monika Havelková
pověřenářízením
přezkoumání
kontroIorka

Mi|oslavaNeubauerová
podpis kontrolorky

kontrolorka
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je současněnávrhemzprávyo výs|edku
Tato zprávao výs|edkupřezkoumání
hospodaření
přezkoumáníhospodaření,přičemŽkonečnýmzněním se stává okamŽikemmarného
uplynutí|hůtystanovenév $ 6 odst. 3 písm.|) zákona o přezkoumávání
hospodaření,
k podání písemnéhostanoviskakontro|orovi
pověřenémuřízenímpřezkoumánínebo
okamŽikem
vzdáníse právapodatpísemné
stanoviskoúzemního
ce|ku.
Zprávao výs|edkupřezkoumáníhospodaření
by|av souladus ustanovením
$ 11 zákona
jeden
projednána
o přezkoumávání
hospodaření
a
výtiskpřevzal starosta obce Jankov
s tím,Že se vzdává právapodatpísemné
stanoviskoúzemního
ce|kudle $ 7 odst.1 písm.f)
zákona o přezkoumáv áníhospodaření.

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

Miros|avJonák

RozděIovník:
Steinopis Početvýtisků

Předáno

Převzal

I

1x

Obec Jankov

2a3

1x

KrajskýúřadKrajeVysočina odborkontroly

Miros|avJonák
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