Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
Žtžkava 57. 5B7 33 Jihlava
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Zpráva o výsledku přezkoumáni hospodařeni
obce Spělkov
se sidlem Spělkov

'n;]r.lfirSněžné

lCO: 00599832

přezkoumánl hospodařeni za rok 2O16 bylo zahájeno písemným oznámením doruČeným
územnimu celku dne 14 záři 2016 podle § 5 odst. 3 zákona Č.420/2004 Sb.,
o přezkoumávání hospodařeni územnich samosprávných celkŮ a dobrovolných svazkŮ obci
(dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření) Přezkoumáni bylo provedeno dne
7, řijna 2016 jako dílčipřezkoumáni a dne 28. dubna 2017 1ako koneČnépřezkoumání na
základě žádosti obce v souladu s § 4 zákona o přezkoumáváni hospodařenÍ. Posledním
kontrolnim ukonem ve smyslu § 12 odst. 1 písm, g) zákona č.?5512012 Sb., O kontrole bYlo
vráceni podkladů vyžádaných k přezkoumání dne pátek 28, dubna 2017

Misto provedení přezkoumáni:

Obec Spělkov
Spělkov 19
592 03 Sněžné

Přezkoumání vykonala:
- kontrolor pověřený řízenim přezkoumáni

Helena Vaničková, DiS

Podklady předložila:

lng. Alena ŠiOlová - starostka

pověření číslo201650841 42*11

předmět přezkoumání:

předmětem přezkoumání hospodařeni jsou úda;e uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodařeni, Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnostípodle předmětu a obsahu
přezkoumáni. Při posuzování jednotlivých právních úkonúse vychází ze znění právnich
předpisů platných ke dni uskutečněnítohoto úkonu,

te|. 564 6027a7, fax: 564 602 434, e-mail, posta@kr-vysoctna.cz,
lČo: zOg9ozl9, lD datové schránky. ksab3eu

lnternet www kr-vysoctna cz

A. Výsledek přezkoumání

Při přezkoumáni hospodaření obce Spělkov nebyly zjištěny chyby a nedostatky
s výjimkou nedostatku zjištěnéhopři dilčímpřezkoumáni, který nebyl napraven
a

je uveden v části C zprávy,

B. písemnosti vvužitépři
Při dílčimpřezkoumáni
pisemnosti:

přezkoumáni

hospodaření obce Spělkov byly využity následujicí

Schválený rozpočet - na rok 2016 schválen zastupttelstvem obce dne 30.12,2015
Yýkaz ziskr; a ztráty - sestaven ke dni 30 6 2016
Pokladni doklady - č 10 - č, 34 (od 12 3, 2016 do 30 6 2016)
Návrh rozpočtu - na rok 2016 zveřelněn na úředni desce 14 12.2015 do 29. 12.2015
Rozpočtový výhled - předložen na roky 2017 až 2019 schválen zastupitelstvem obce dne
30 12 2015
Závérečnýúčet- návrh závěrečnéhoučtu obce Spělkov zveřejněn na uřední desce
a elektronicky od 13 6 2016 do 28 6. 2016, Zprava o výsledku přezkoumáni hospodaření
obce za rok 2015 zveřejněna na uřední desce 13. 6. 20'16 do 28. 6 2016 a elektronicky
od 27 5 2016 do 28 6 2016 závěrečný učet schválen zastupitelstvem obce
dne 28 6 2016
Účetní doklady - doklady k bankovnímu výpisu č.6 (od 1 6.2016 do 30.6.2016)
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dnr 30 6 2016
Příloha rozvahy - sestavena ke dnr 30 6 20'16
Učetni závěrka - obce Spělkov zarok 2015 schválena zastupitelstvem obce dne 2B,6 2016
Záplsy z 1ednáni zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 30 12 2015,4 3 2016 5 4 2016,
20 5 2016 a 28 6,2016
Kniha došlých faktur - sestavena ke dnr 30 6 2016
Pokladní kniha - předložena za měsíc březen 20'l6
Bankovní výpis - předloženy výpisy k bankovním výptsům běžných učtůa spořícíhoúčtu
ke dni 30 6 2016 (231 0010, 231 0011 a231 0012)
Rozvaha - sestavena ke dni 30 6.2016
Mzdová agenda - rekapitulace mezd za měsíc červen 2016
Hlavní kniha - sestavena ke dnt 30 6. 2016
Rozpočtová opatření - ó 1l2016 schváleno zastupitelstvem obce 2B.6. 2016
Odměňováni členůzastupitelstva - platne pro rok 2016 schválené zastupitelstvem obce
dne6 11 2014

Při konečnémpřezkoumáni hospodařeni byly využity následujicí pisemnosti:
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtr.r - sestaven ke dni 31 12 2016
Výkaz zisku a zlráty - sestaven ke dni 31 12 2016
Rozvaha - sestaven ke dni 31. 12 2016
Přiloha rozvahy - sestaven ke dni 31 12 2016
Učtový rozvrh - platný pro rok 2016
Hlavní kniha - sestavena ke dni 3'1 12 2016
Kniha došlých faktur - sestavena ke dnt 31.12.2016 (faktury č 1 - č. 79)
Faktura - č, 1611200136 vystavena dne 23.6 2016 oprava místní komunikace
Bankovni výpisy - předloženy výpisy k bankovním výpisům běžných účtůa spoříciho účtu
ke dni 30 6. 2016 (231 0010, 231 001 1 a231 0012)
Učetnídoklady - doklady č, 107001 - č. 107025 (od 4.7,2016 do 31. 10. 2016)
č 110001 - 11 (od 1 11 2916 do 31 10 2016)

)

Pokladni knrha - předložena za měsic červenec až prosinec 2016
Pokladní doklady - č. 35 - č.73 (od'15 7 2016 do 29 12,2016)
Evidence poplatků - sestavena ke dni 31. 12. 2Q16
Evidence maletku - pohyby majetku ke dni 31 12 2016
lnventurní soupisy majetkLl azávazklt - sestaveny ke dni 31.12.20'16, Plán inventur ze dne
29 12 2016 Školeniinventarizační komtse ze dne 29 12 20'16 lnventarizaČnízpráva
ze dne 27 3 2017
Mzdová agenda - rekaprtulace mezd za měsic prosrnec 2016
Smlouvy o dilo - č Jl^/Y/2016/096 uzavřena dne 23, 5.2016 na akci 'Obec Spělkov Oprava mistni komunikace"
Smlouva a dalšímateriály k přijate učelovédotaci - č. ZZ01488.0301 uzavřena dne
28. B 2O16 'Oprava mistní komunikace" poskytnuta neinvestičnídotace ve výši
110 000 - Kč. Závěrečnázpráva a vyúčtováníposkytnuté dotace dne 13, 9. 20'16.
Zápisy z 1ednáni zastupitelstva včetně usneseni - ze dne 22 7, 2016, 25 8. 2016,
14 9 2016, 10 11 2016,12 12 2016a29 12 2016
Záprsy z jednání výborů - Frnančni výbor - ze dne 29 12 2016 - kontrola roku 2016
Kontrolní výbor - ze dne 15 1 2017 - kontrola roku 2016
Rozpočtova opatření - č.212016, ó.712016 a č, a2a16 schválena zastupitelstvem obtce dne
22 7.2016 a 29 12,2016 a rozpočtová opatřeni č. 3/20'16 - č. 6/2016 schválena starostkou
dne 1O 9 2016, 15 10,2016 a 12 11 2016 na základě pověření zastuprtelstva ze dne
7 7 2014adne 10 11 2016
Uóetnictví ostatni - předloženy odpisy maletku ke dni 31 12 2016

C, Plněni .opatřeni.qřiiatÝch k nápravě chvb

a nedost3tků

Při přezkoumáni hospodaření územníhocelku za předchozi roky nebyly zjištěny chyby
a nedostatky nebo tyto nedostatky již byly napraveny.
Kontrolou předloženého výkazu Fin-12 M sestaveného k 30. 06 ?015 bylo zjištěno,
že nebylo hospodařeno dle schváleno rozpočtu Např § 6171, položka 5137 - DHDM schválený rozpočet 0 00 Kč, rozpočet po změnách 0 00 Kč výsledek od počátku roku
28 859,00 Kč, § 6171 položka 5011 - Platy zaměst. v prac. poměru - schválený 0 00 Kč
rozpočet po změnách 0 00 Kč, výsledek od počátku roku 14. 035,00 Kč ; § 3639 položka
5169 - Nákup ostatních služeb - schválený rozpočet 0 00 Kč, rozpočet po změnách 0 00 Kč,
výsledek od počátku roku 3 182 00 Kč; § 617'1 položka 5162 - Služby telekom. radiokom. schválený rozpočet 0 00 Kč, rozpočet po změnách 0 00 Kč výsledek od počátku roku
5 491 00 Kč

nqpraveno

Při dílčímpřezkoumáni za rok 2016 byl zjištěn následujicí nedostatek:
Obec Spělkov dne 28.6.2016 schválila závěrečný účetobce za rok 20'15 a přijala opatřeni
ke zjištěnému nedostatku. Pisemná informace o přijetí tohoto nedostatku nebyla, do dne
konání přezkoumání hospodaření obce tj.7, 10.2016, zaslána na Krajský úřad Kraje
Vysoči na

nenapraveno

D, Závěr
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Při přezkoumání hospodaření obce Spělkov za
rok 2016

byl zjištěn nedostatek

Nedostatek, sPoČÍvající
v PoruŠenípovinností územníhocelku stanovených
zvláštnimi
právnimi předpisy

-

ll'

Nebyla podána písemná

informace přezkoumáva.licímu orgánu o přijetí
opatření
k nápravě chyb a nedostatků uvedených u"
.prauJo výsledku přezkoumání
hospodaření do 15 dnů od pro,1ednáni závěrečnéhá
uetu, (správní delikt)

Rizika, která tze dovodit ze zjištěných chyb
a nedostatků a která mohou mit
negativní dopad na hospodaření územniho
cllxu v budoucnu;
Při přezkoumání hospodaření za ro.k,2016 nebyla
zlištěna žádná rizika,která by mohla
mít negativní dopad na hospodaření územnirro
óelr,u'utudoucnosti.

íll. poměrové ukazatele

zjišténépři přezkoumání hospodaření;

Poměrový ukazate]

Hodnota ukazatele

Podíl pohledávek na rozpočtu

0,03

Podíl závazků na rozpočtu
Podíl zastaveného ma1eikir na celkovetn
ma.letku

Podíl crzích zdrolú k ce|kovým aktivúm
Ukazatel dluhové služby

%o

2,23

ok

0,00

%

0,54

%o

0007o

Podíl provozního salda k běžným přilmům

B,17

iUt<azatet Irkvrdrtv

L_

35 86

Spělkov pátek 28. dubna 2017
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Za Krajský úřad Kraje Vysočina
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Helena Vaníčková.DiS
kontrolor pověřený i zen rn přezkoumani
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pOdplS kontrOlora povéřenóho iizenim přezkoumán

Uzemní celek má na základě § 7 pism. c) zákona o přezkoumávání
hospodaření právo
doruČit kontrolorovt Pověřenemu řízenímpřezkoumání pisemne
stanovisko k návrhu zpravy
o výsledku Přezkoumání hospodaření a požadovat
1eho přiložení ke zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření, a to do 15 dnů ode
dne preáaninávrhu teto zpravv.
Tato zPráva o výsledku Přezkoumání hospodaření je
současně návrhem zprávy o výsledku
Přezkoumání hosPodaření přičemžkonečným zněnim se stává okamžikem marného
uPlYnutí lhŮtY stanovené v § 6 odst, 1 písm d) zákona
o přezkoumávání hospodaření
k Podání PÍsemného stanoviska kontrolorovr pověřenemu
řízenímpřezkoumání nebo
okamžrkem vzdaní se prava podat pisemné stanovisko územního
celku

Tento návrh zprávy

dílčíhopřezkoumání.

o

výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje

i

výsledky

ZPráva o výsledku Přezkoumání hospodaření byla v souladu
s ustanovením § 11 zákona
o Přezkoumávání hosPodaření
Projednána a 1eo'en výtisk převzala starostka obce Spělkov
s tím Že se vzdává Prává podat písemnéstanovisko
územního celku dle § 7 písm, c) zákona
o přezkoumávání hospodaření
Dne 28 dubna 2017

lng. Alena ŠiOtová

o.BEc
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Sr'čLKOV

starostká

podpls

f'((,,.,\,-,

starostky

l

Poučení
úzerrrni samosprávný celek
le podle § ,] 3 odst 1 pism b) zákona o, pie_zkoumávánr hospodařeni povinen
PřisluŠnému Přezkoumavalrcrmu orgaňu t] Kralskemu urj"-irulu
Vysoóina odboru ňroty nejpozději
do 15 dnŮ Po Prolednání teto zprávý spolu se závěrečným
učtem
v'árgánech
územnít,ocetŘu'pooat písemnou
irlíorrnaci o přijeti opatření k nápravě'chyo .
nuoost"tň;;;d;;;;; * .orrra
Uzernni

samosPrávný celek^ 1e dále Povinen uvést v rnformaci
lhůtu, ve které podá pisemnou zprávuo plněni
Přilatých oPatření a v této lnŮioli krajskému úřadu zaslat (§ 13
odst. 2zákonao přezkoumávání hospodařeni).
Za nepřijeti opatřeni k nápravě chyb a nedostatkŮ
uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumán!
hospodařeni
nebo za nesPlněni výŠe.uvedených
Povinností se uzemniň,u r",r,á.praunémL celku utoji oie ustanovení
odst, 1 PÍsnr b) a c) zákona o Přezkotrmáváni hospoda,".i
14
p"x"iuiá správni delikt až do výše 50,000§ Kč
v každem ,1eclnotlivórn případé,
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