Knjský úřadKraie Vysoěina

odborkontroly
ŽiŽkova57,58733 Jih|ava
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Č.1.:
xu.ll 11fi7noÉRo

Zpráva o výs|edkupřezkoumáníhospodaření
obce Jankov
se síd|em
Jankov29, 39301 Pe|hfimov,
|Čo:oo5834&l
zarok2014
Přezkoumáníhospodaření
za rok 2014 by|ozahájenopísemným
oznámenímdoruěeným
územnímu
ce|ku dne í8. února2015 pod|e$ 5 odst. 3 zákona ě,.42ol2@+
šb.,
o přezkoumávání
hospodařenÍ
územních
samosprávných
celkůa dobrovo|ných
svazkůobcí
(dá|e jen zákon o přezkoumáváníhospodařeníi.Přezkoumáníbyó provedeno
dne 23. bňezna20í5 jako jednorázové
přezkoumání
na základě ŽaooJtiobce v sou|adu
s $ 4 zákonao přezkoumávání
hospodaření.
Poslednlmkontro|nÍm
úkonem
ve smys|u$ 12
odst. í písm.g) zákona é, 255nu2 sb., o kontrolebylo vrácenípodk|adtr
vyiaoaňýcň
k přezkoumání
dne 23. března2015
tísto provedenípřezkoumáni:

ObecJankov
Jankov29
39301 Pe|hřimov

Přezkoumánívykonal:
. kontro|or
pověřenýřízením
přezkoumání: |ng.|rcnaRezn|čenková
pověřeníčís|o
58a14

Podklady pňsdlďili:

tiros|av Jonák . starosta
|ng.RůŽena
Hemová.účetní

Př.edmětoňozkgpmání:
Předmětempřezkoumáníhospodabníjsou údajeuvedenév s 2 odst. 1 a 2 zákona
o přezkoumáváníhospodaření.PřezkoumánÍhospodařeníbýó provedenovýběrovým
způsobems oh|edemna významnostjednotlivých
pbdmětu á oosanu
skutečnostÍ-podie
právníchúkonŮse vychází.ze zněníprávních
P|ex9ryání' Pit posuzovánljednot|ivých
předpisŮp|atných
ke dni uskutečnění
tohotoúkonu.
te|.:5&4ď)2 707' Írx sB4 6o2 434, e.mall poste@kr.vyeodna.cz,lntmct urvv.kr.vycodna.ce
tČo:zo8gozlg, |D deto',ó sďrránky: kgeb3eu

A. Výs|edek.přezkoumání
Při přezkoumání
hospodaření
obceJankovneby|yz|ištěnychyby a nedostatky.
B. PÍsemnoqtivyužitó,při.pŤezkoumání
Při pňezkoumání
hospodafuníobcg Jankov byly využlý nás|edu||c|
pÍsemnost|:
,,Sm|ouva
č.01í14 . opravakultumího
zařízení''
ve výši19o829 Kě včetně
9rylquyvo _d!9.
DPH včetně
ze dne 15.4.2014
'Cenovénabídky''
provizoria- rok2014stanovenaZo jednánídne28. 12.2013
Pravidlarozpoč{ového
. Práceknihovníka''
práce. ..Dohoda
Dohodyo proveden|
ze dne 1. 11.2Q14
Rozpočtový
výh|ed-rok2014-za1€ sestavena projednán
Zo jednání
dne 29.12.zalp
H|avní
kniha.před|oŽena
měsíc|eden.prosinecrok2014
. měsícpros-inecrok
Učelní
dok|ady
2014(bankovní
výpisě. 12str' 2t3ze dne 19. 12.2014\
předloŽena
pod|e
odes|aných.fa$.ur;
stavu
ke
dni 31.12.2014(ta.ě. 1 .3)
F!|"
. před|oŽena
pod|estavuke dni 31.,|2.2014
Evidencepop|atkŮ
BankovnÍ
podlestavuke dni 31. 12.2a14
vypisy. před|oŽeny
. KrajVysočinaa obec neinvestiční
Smlouvya dalšímateriá|y
k přijatýmúče|ovým
dotacÍm
.'oprava
dotace z rozpočtu kraje PoW
ku|tumího zařlzeni' zzaolilg.oug
ve výši-10q000 Kčze dne 29. 9.2014 (žádostze dne 27. 1.2014,závěrečnázpráva
zedne6.í0.2014)
p|nění
Výkazprohodnocení
rozpoč{u
- sestavenk31. 12.2014
. rok2014č.1 schvá|ena
Rozpoě{ová
opatření
Zo jednánídne31' 3.2014, č.2, 3 ,4,5, 6
schvá|ena
starostou
obcedne31.5.,30.6.,30.9', 30.í1., 31. 12.2014
účet
rok
20.|3návrhZávěrečného
ú&uvčetněZprávyo výsledkupřezkoumání
!ávěrečry
hospodaření
obce Ja1lov zveřejněnna úřednídesce i e|ektroňicky-ve
dneitr 24. 4. . s výhradou
17,5. 2014,schvá|en
Zo jednání
dne í7.5.2014s výrokem
Pokladnlloklady . měsícbbzen a prosinecrok 2014(souhmnýpříjmový
dok|adč.13 - 14,
výdajový
dok|adč.83.87)
Roanaha- sestavenak31. 12.2A1'4
ve dnech 10. 2, layt rozpoětu. rok 2014 zveřejněnna úřednídesce i etektronicky
1 .3.20 1 4
pod|estavuke dni 31.12.2014(ta.č'1 - 63)
Knihadoš|ých
faktur.před|oŽena
Uěetnictví
ostďnl. odpisymajetkurok20í4
. před|oženy
zastupite|stva
zápisy Zo jednánídne 25. 1., 1. 3., 31. 3.,
{Pisv z jednánÍ
17.5., 26.7., 4. 10.2014,ustavujÍc|
zasedánÍ
zastupite|stva
č.1 jednánÍ
dne 8. 11.2014,
ě. 2 jednán|dne27.12.zaA
|nventumÍ
soupisy majetkua závazkil . sestavenyk 3í. 12. 2014, P|án inventur
ze dne 15.12.2014,|nventarizaění
zprávaze dne 20.1.2015
odměňováníč|enůzastupite|stva. měsÍc prosinec rok 2014 (ustavující
zasedání
zastupitelstva
ě. í jednání
dne8. 11.2014)
PřÍ|oha
roanahy. sestavenak 31. 12,2014
CinnostVyboruZo - předloŽenyzápisy kontro|ního
výboruZa ze dne 3í. g., 26. 7,,
27, 12.2a14,finaněního
vyboruZo ze dne31.3.,31.7., 31,12,2014
Zveřejněnéáměry o nak|ádánís majetkem. sm|ouvao prodeji pozemkup. ě. 89/6
ze dne 31. 10. 2014(právníúčinky
dne 5. 11.2014|záměr aleřejněnve dnech2, 1 25.1.2A14
Sm|ouvy o 'převodu majetku (prodei). .'Sm|ouva. prodej pozemku''p. ě' 8/6
ze dne31.10.zau. právníúčinky
dne5. 11.2014
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Faktura- fa' ě' 2014029. ,'opravaku|tumího
zařIzenl' vystavenadne í8. 4. 2014
ve výši100o00Kčvčetně
DPH - úhrada
dne5. 5.2014,ta.ě.2014u4 -.bpravaku|tumího
zařízení,'
vystavena
dne30.6.2014ve výši90 829Kčvčetně
DPH . úhrada
dne 10.7.2au
V,ýkazziskua áÉty. sestavenk31. 12.2014
předloŽen
Učetnídeník.
měsíc|eden.prosinecrok20í4
(zák. 42a|2004sb., 320t2001Sb',apod.). Zo na jednání
|{ory9o9 o-přijaýchopatřeních
dne 17. 5. 2014schváli|ozávěrečný
účet
obce Jankova pňja|o'bpatřeník nápravéchyb
a nedostatkŮ''
přezkoumání
uvedených
ve zprávěo výs|edku
hospodaření
obceza rok 2073,
KrÚ rraje lvs9ěina oýa one 22.5. zota doru&na.,informace
ó plněnípřijatýchopatření,'
ze dne17.5.2014
prorok2014
Vnitřnípředpisa směrnice.p|atné
.
Schvá|ený
rozpoěetrok2014schvá|en
Zo jednánÍ
dne1.3.2014
poskytnutým
Sm|ouvya da|šÍmateriályk
úče|ovým
dotacÍm. přípis ''Finaněnídať'
ve výši.2000 Kě ze dne 7. 3. 2014 - úhradadne í7. 3, 2014 (schvá|enoZo jednání
dne1.3.2014)
Učtový
roanrh.před|oŽen
měsÍc|eden.prosinecrok2014
před|oŽena
pod|estavuke dni 31. 12.2014
Pok|adní
kniha(deník)
podlestavuke dni 31. 12.2o,|4
Evidencemajetku- předloŽena
Mzdováagenda.předpisymezdměsícprosinecrok2014
Uěetní
závěrkaobceJankovrok20í3. sďrvá|enaZo jednánÍdne
17.5.2014

C. P|nĚníooatřenÍ.přijatých
!r nápravě chvb a nedogtatků
Při pfuzkoumáníhospodařeníúzemního
ce|kuza pňedchozÍ
rok byl z||šÉnnás|edu|Ící
nedogtatok:
KrajskýúřadKrajeVysočina
o přezkoumání
hospodaření
obceza rok
9!e. JgnkovpoŽádala
2013aŽdne11.7.2a13
Napfaveno
přezkoumáníza rok 20í4:dí|čí
Při dÍ|čÍm
přezkoumánlhospodaření
za rok 2014 neby|o
provedeno.

D' Závěr
l.

Při přezkoumánÍ
hospodařenÍobce Jankov za tok 20í4
ne byIy

z | i š t ěn y

c h y by

a n e d o st a t ky.

||. R|zika' ktoÉ |ze dovod|t ze z||štěnýchchyb a nedostatkůa kbrá mohou mít
negasvnídopad na hospodaňonÍ
územního
ce|kuv budoucnu:
Při přezkoumání
hospodaření
za rok 20í4 neby|azjištěnarizika,která by moh|amít
negativnÍ
dopadna hospodaření
územnÍho
ce|kuv budoucnosti.
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|||. PoměrcvÓ ulozate|e{EúrnÓ př| přezkoumánthoapodařen|:
Poměrovýukazale|

Hodnoúaulozato|e

Podí|pohbdávekna rozpo6u

0,20%

Podílzávazkůna rozpoč.trr

0'96 oÁ

Podí|zastaveného
majetkuna ce|kovém
majetku

0,00%

Podí|oizíď|zdrojůk ce|kovýma|rtfuťrm

0,18%

Ukazate|dluhovéslt.Éby

0,00%

Podí|provozního
sa|dak běŽnýmffimům
Jankov23.břena2o15

45,30 oÁ

KRNsrÝÚ Řno

KR4EwsoČlruR

za KraiskýúlM l(najeVysoěina

r.*"ff!9jš3l.j3'í,n"*
.2-

|ng.|renaRemi&nková
xoÍ'trobÍpot'ěÍ$ý lbním p|bEfidsnánl

@bkonÚo|oťe

p|bdtoumání

Územníce|ek má na +!"dě $ _7pÍsm.c) ákona o píbzkoumávánÍ
hospodařeníprávo
pověbnémuřÍzenÍm
doručitkontrc|oroú
pibzkoumánÍ
pÍsemrré
stanodskok návrhu 41ráw
o-výs|edkupřed<oumání
hoepodallnl ? požadovďpho p'i|oŽenÍke zprávě o wsiar<ů
přezkoumání
hoopodaření,
a to do 15 dnůode drc přaoánÍnáďtu télozprárry.
T3to4ráva.ovýs|edku přezkoumáníhospďabní je souěasrÉnávrhemryrártvo výsbdku
přezkoumáníhos@aření, piiknž kornčnýmarěním se stává oraňzirim mamého
hogpodabnÍ,
!F|vn{Í |hůtystanovenév s 6 odď. í pÍsm.d) ákona o plbd<oumávání
k pdánÍ pÍsemného
stanoviska konřo|orovi pověbrrómu lÍzenÍmprezrouňaní
nebo
.
okamŽikemrzdánÍse pÉvapodď plsemnéstanor,bkoúzemnÍho
oe|ku.
7sáva o výsbdku přezkoumáníhoepodabníbýa v sou|ďu g uďanovením$ 11 zákona
o přezkoumávánÍ
hcpodařenÍpolednána a leden výtiskpbrrza|staroataobce Jankovs tím,
Ž9 * vzdlvá práva podatpísemrré
stanoviskotEemníhooe|kud|e $ 7 pÍsm.c) ákona ó
přezkoumávání
hospodabní.
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Dng23. břaana20í5

OBEC'ANXOV
MfroehvJonák

393 01 pďr*rrov
lC: (D58346{

Rozdě|wn|*:

Stofnoils PoHYÍ't|tlm

Přct|áno

Přsrae|

1

1x

obécJar{<ol

2

íx

Kraid(ýtÍH KraieVlsotsna oeorkoÍ'bďy
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Mirog|avJonák

ldlaq
ZávěrečnÝúčetobce .Iankovza rok 20l.4
rozpočťů
Sb., o rozpočtoýchpravidlechúzemních
($17zákonač.25012000
předpisů)
ve zněnípozdějších
Údaie o plněnípříimůa rrýdaiůza rok 201.4
Třída1 - daňovépříjmy
TřídaZ_nedaňovépříjmy
Třída3 _kapitá|ovépříjmy
Třída4 _pÍijatétransfery

P ln ěn ík31.I2.20t 4
565369,82
452797,93
3 200,00
I82 954,00

% RU
100,00
99,95
100'00
100'00

Přiimv celkem: 1 204 321.75šč
Třída5 _běžnéýdaje
Třída6 - kapitálovéýdaje

657 069,47
0,--

99,6l
0,--

VÝdaie celkem: ó57 0ó9.47Kč
Třída8 - financování

- 547 252,28

100,44

Dotace:
4LII -Neinv.přij.transferyz všeob.pokl.správy
Volby do EvropskéhoParlamentu
98348

8 384,--Kč

z všeob.pokl.správy
4III _ Neinv.přij.transfery
Volby do zastupitelstvaobce a Senátu
98 1 8 7

12 I70,--Kč

4II2-Neinv. přij.transferyze st.rozpočtu
Výkon státnísprávy

54 400,--Kč

4l22-Neinv.přij.transferyod krajů
SDH
r4004

2 000,--Kč

od kr9jů
4122- Neinv.přij.transfery
Dotace opravabudovYOU
90

106000,--Kč

Údaie o hospodařenís maietkem obce k 31..1.2.20I'4

31.12.2013

k31,.12.201,4

018 drobný dlouh. nehm. majetek

8 857'-.Kč

8 857'.-Kč

019 ostatnídlouh. nehm. majetek

98 855'--Kč

98 855'--Kč

031 pozemky

4 499585'--Kč

4 499 I29,32Kč,

02I stavby

I 925090,.-Kč

I 925 090,.-Kč

0,--Kč

0,--Kč

022 sam.mov.věci
028 drobný dlouh. hm.majetek
042 neďokonč.dlouh.hm.majetek
069 ostatnídlouh.firančnímajetek

254 866,60Kč
1 019 432,92Kě

254 866,60Kč
1 019432,92Kč,

10400'.-Kč

10 400'--Kč

přílohy:
1) Plnění příjmůa ýdajů zaka|endářní rok 2014 (výkazFIN 2-12)
2) Hospodďení s majetkem (Rozvaha * Inventanzaěni zpráva)
3) Výčtování finančníchprostředkůke státnímurozpočtu,státnímfondůma
rozpočtůmkrajů)
4) Zpráva o ýsledku přezkoumání hospodďení zarckz0l{
(zveřejněna naúřednídesce obce Jankov)
Přílohy č. 1 - 4 jsou uloženy na obecním úřaděJankov a budou předloženyna
vyžádániv úředníchhodinách popřípaděpo telefonickédohodě se starostou
obce p. Miroslavem Jonákem č.telefonu 724078887.
Schváleno v Zo dne: .

Vyvěšeno:
Sejmuto:

2 g, 7' 2a 4 Ť

