Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Stejnopis č.: 1
Č,1.: rcUll 711412019KO

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce slavětín
se sídlem Slavětín 7, 582

ffi

Ždírec nad Doubravou, lČO: 00580082
za rok2018

Přezkoumání hospodaření za rok 2018 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímucelku dne pátek 11. Iedna 2019 podle § 5 odst.3 zákona č.42012004Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovo|ných svazků obcí
(dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Přezkoumání bylo provedeno dne
3,1, ledna 20,t9 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu
s§4zákona o přezkoumávání hospodaření. Posledním kontrolním úkonem ve smyslu § 12
odst. 1 písm. g) zákona ó. 25512012 Sb., o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných
k přezkoumání dne čtvrtek 31. ledna 2019,

M

ísto provedení přezkoumání:

obec slavětín
Slavětín 7
582 63 Ždírec nad Doubravou

Přezkoumání vykonala:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání.

Hana sobotková

Podklady předložili:

Jiří Stehno - starosta

pověření číslo:201 850621 55_4

Marie Antlová - účetní

předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst, 1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnostípodle předmětu a obsahu
přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonůse vychází ze znění právních
předpisů platných ke dni uskutečněnítohoto úkonu"

A. VÝsledek přezkoumání
Při přezkoumání hospodařeníobce Slavětín bylzjištěn následující nedostatek.

Předmět: Zákon č. 42012004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných
zakázek, s výjimkou úkonůa postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního
právního předpisu

Právní předpis: Zákon ó. 13412016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů

§ 219 odst, 1 -Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou
zakázku věetně všech jejích změn a dodatků v souladu se zákonem.
Před|ožená smlouva o dílo ze dne 19^ 4. 2018 uzavřená se zhotovitelem aedint s.r.o.,
hřiště Slavětín", cena díla 624 948,30 Kč bez DPH nebyla
Hlinsko, na akci "Víceúčelové
ke dni přezkoumání hospodaření obce za rok2018 zveřejněna na profilu zadavatele,

B.

plnění opatření přiiatÝch k nápravě chvb a nedostatků

Při přezkoumání hospodaření územníhocelku za předch ozi roky nebyly zjištěny chyby
a nedostatky nebo tyto nedostatky již byly napraveny.

Při dílčímpřezkoumání za rok 2018: dílčípřezkoumání hospodaření za rok 2018 nebylo

provedeno.

C. Závěr

l.

Při přezkoumání hospodaření obce Slavětín za rok 20í 8

byl zjištěn nedostatek

uvedený v ustanovení§ 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření, a to

Nedostatek, spočívajícív porušenípovinností územního celku stanovených zvláštními
právními předpisy
- Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku
včetně všech jejích změn a dodatků v souladu se zákonem. (porušení povinnosti)

ll.

Rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků
negativní dopad na hospodaření územníhocelku v budoucnu:

a která mohou

mít

Při přezkoumání hospodařeni za rok 2018 nebyla zjištěna rizika vyplývajícíz chyby
uvedené včásti C. l. této zprávy, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření

územníhocelku v budoucnosti,

lll.

Poměrové ukazatele zjištěnépři přezkoumání hospodaření:

Poměrový ukazatel

Hodnota ukazatele

Podíl pohledávek na rozpočtu

12,16 %

Podíl závazku na rozpočtu
Podílzastaveného majetku na celkovém majetku
póái|.'ili"ň ;;;jů' Ř celkovým aktivům

o/9

15_,2]6

o/o1

1,46

o/o

0,00 o{

Ukazatel dluhové služby
nlovozniho sa]da k běžným p_říjmům
Ukazatel likvidity

2j5_,94

P_odi|

Fiskální pravid|O

1,09

o/o

12,40

(podíl dluhu k průměru příjmůza poslední4 roky)

0,00 %

]

Dluh nepřekročil 50 % průměru příjmů za poslední4 rozpočtovéroky.

Slavětín čtvrtek 3'1 . ledna 2019

Za Krajský úřad Kraje Vysočina
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Hana sobotková
kontrolor pověřený řízením přezkoumání
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Poučení
Územní celek má na základě § 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření právo
doručit kontrolorovi pověřenému řízenímpřezkoumání písemnéstanovisko k návrhu zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření a požadovat jeho přiložení ke zprávé o výsledku
přezkoumání hospodaření, a to do 15 dnů ode dne předání návrhu této zprávy.

Územní samosprávný celek je podle § 13 odst, 1 písm. b) zákona o přezkoumávání
hospodaření povinen přís|ušnému přezkoumávajícímu orgánu tj Krajskému úřadu Kraje
Vysočina, odboru kontroly, nejpozději do í5 dnů po projednání této zprávy spolu
se závěrečným účtemv orgánech územního celku podat písemnou informaci o přijetí
opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě.

Územní samosprávný celek je dále povinen uvést v informaci lhůtu, ve které podá písemnou
plnění přijatých opatření
krajskému úřadu zaslat
v této lhůtě
přezkoumávání
hospodaření,
dle § 13 odsi. 2zákona o

zprávu

a

o

ji

nepřijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření nebo za nesplnění výše uvedených povinností se územnímu
samosprávnému celku uložídle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona
o přezkoumávání hospodaření pokuta za přestupek až do výše 50 000 Kč vkaždém

Za

jednotlivém případě.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně návrhem zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného
uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona o přezkoumávání hospodaření,
k podání písemnéhostanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání nebo
okamžikem vzdání se práva podat písemnéstanovisko územníhocelku.
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje výsledky dílčíhopřezkoumání
a přílohu Písemností využitépři přezkoumání obsahující2 strany.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona
o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk včetně přílohy převzal starosta
obce Slavětín s tím, že se vzdává práva podat písemné stanovisko územního celku dle § 7
písm. c) zákona o přezkoumávání hospodařenídne čtvrtek 31. ledna 2a19.

Jiří Stehno
podpis starosty

Rozdělovník:

Převzal

Stejnopis

Počet výtisků

1

1x

obec slavětín

JiříStehno

2

1x

Krajský úřad Kraje Vysočina

odbor kontroly

Předáno

pŘílonn
písemnosti vvužitépři přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Slavětín byly využity následující písemnosti:
Střednědobý výhled rozpočtu - návrh na roky 2020 až 2022, zveřejněn na úřednídesce
a internetových stránkách obce od 26. 11.2018 do 17. 12.2018, schválen zastupitelstvem
obce dne 17. 12. 2018, schválený střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn dne 2. 1, 2Q19
na internetových stránkách obce včetně oznámení na úřední desce obce, kde je zveřejněn
a kde je možno nahlédnout do listinné podoby
Návrh rozpočtu - na rok 2018 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce
od 29, 11.2017 do27,12.2017
Schválený rozpoóet - na rok 2018 schválen zastupitelstvem obce dne 27. 12.2017,
zveřejněn od 3. 1 . 2018 na internetových stránkách včetně oznámení na úřednídesce obce,
kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby
Rozpočtová opatření- Rozpočtová opatření- rok 2018
schválena starostou obce: pravomoc schválena starostovi zastupitelstvem obce
dne 24. 11.2014
č. 3 dne 12. 6. 2018, zveřejněno od 10. 7 . 2018 na internetových stránkách
č. 5 dne 21.9.2018, zveřejněno od 25. 9.2018 na internetových stránkách
č, 6 dne 10. 11. 2018, zveřejněno od 26. 11. 2018 na internetových stránkách
schválena zastupitelstvem obce:
č. 2 dne 23. 4. 2aft, zveřejněno od 24, 4. 2018 na internetových stránkách
č. 7 dne 17 . 12. 2018, zveřejněno od 18. 12. 2018 na internetových stránkách
na úřední desce obce zveřejněno oznámení, kde jsou zveřejněna a kde je možno nahlédnout
do listinné podoby - zveřejněno dosud
Závěrečný účet- návrh za rok 2017 vóetné zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 2. 5. 2018 do 28.5.2018,
schvá|en zastupitelstvem obce dne 28. 5. 2018 s výrokem - bez výhrad, Schválený
závěrečný účetzveřejněn od 25. 6. 2Q18 na internetových stránkách včetně oznámení
na úřední desce obce, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 31. 12, 2018
Yýkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2018
Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31. 12.2018
Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 31. 12.2018
Účtový rozvrh - předložen na rok 2018
Hlavní kniha - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2018
Kniha došlých faktur - předložena ke dni 31. 12,2018 (faktura číslo1 až 102)
Kniha odeslaných faktur - před|ožena ke dni 31 . 12. 2018 (faktura číslo12018 - 92018)
Faktura - č. 1807002 vystavená dne 2. 10. 2018 na částku 756 187,44 (stavební práce
na sportoviště), uhrazená dne 1. 10- 2018, bankovní výpis č. 10
Bankovnívýpisy - předloženy ke dni 31.12.2018 (KB, CNB - běžnéúčty)
Účetni doklady - doklady k bankovnímu výpisu KB č, 9 ze dne 1.7.2018 - č. 103
ze dne 13.7,2018
Pokladní kniha - předložena ke dni 31. 12.2018
Evidence poplatků - předložena ke dni 31. 12. 2018 - psi, odpady
Evidence majetku - předložena ke dni 31. 12.2Q18
lnventurní soupisy majetku a závazků - předloženy ke dni 31. 12. 2018 (plán inventur ze dne
3- 12,2018, proškoleníinventarizační komise ze dne 10. 12.2018, inventarizační zpráva
sestavena dne 28. 1.2019)
Mzdová agenda - předložena rekapitulace mezd za měsíc prosinec 2018
Odměňování členůzastupitelstva - předložena schválená výše odměn neuvolněných
zastupitelů obce ze dne 2. 11.2018

Smlouvy o dílo - smlouva ze dne 19. 4.2018 na akci "Víceúčelovéhřiště Slavětín", cena díla
624 948,30 Kč, uzavřena se zhotovitelem aedint s.r.o., Hlinsko.
Smlouvy o převodu majetku - kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene ze dne
12, 3, 2018, obec jako prodávající pozemek - parcela č. 71l2, schválená zastupitelstvem
obce dne 30. 1O, 2017 , právní účinkyvkladu na KÚ ze dne 25, 6, 2018,
kupní smlouva a smlouva o zřízenívěcného břemene ze dne 11. 4.2018, obec jako
prodávajícípozemek - parcela č.7112, schválená zastupitelstvem obce dne 30. 10,2017,
právní účinkyvk|adu na KÚ ze dne 9. 5. 2018,
kupní smlouva ze dne 12, 3, 2018, obec jako prodávající pozemek - parcela č. 26218,,
scňválená zastupitelstvem obce dne 30_ 1O. 2017 právní účinkyvkladu na KÚ
ze dne 2.5.2018,
kupní smlouva ze dne 12. 3. 2018, obec jako prodávající pozemek - parcela č. 26217,
schválená zastupitelstvem obce dne 25. 9. 2017, právní účinkyvkladu na KÚ
ze dne 2. 5.2018
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem - zámér prodat pozemek - parcela 7112,
zveřejněn od 12. 10,2017 do 30. 10.2017,
záměr prodat pozemek - parcela 26211, zveřejněn od 12. 10. 2017 do 30. 10, 2017 ,
zámér prodat pozemek - parcela 26217, zveřejněn od 6. 9. 2017 do 25.9.2017,
zámér prodat pozemek - parcela 71l7, zveřejněn od 21. 9, 2017 do 9. 10.2017
Smlouva a dalšímateriály k přijaté účelovédotaci - smlouva o poskytnutí dotace ze dne
4,7.2018 č, Z202340.0186 na akci "Víceúčelovéhřiště Slavětín", žádost ze dne 26, 4,2a18,
závěreónázpráva s vyúčtovánímdotace ze dne 12, 11,2018
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - předloženy zápisy ze dne 27. 12, 2017,
26,2.2018,26. 3,2018,23. 4.2018,28. 5,2018,25.6.2018,30. 7. 2018,24.9.2018,
2. 11. 2018 a 17 . 12, 2018
Účetni závěrka obce Slavětín za rok2017 schválena zastupitelstvem obce dne 28. 5.2018

,

