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Zpráva o výsIedku přezkoumání hospodaření
obce Stojčín
se sídlem stojčín22' 394 68 Žirovnice' lČo: 00583545
za rok 2019

Přezkoumání hospodaření za Íok 2019 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnÍmu celku dne 21. Února 2020 podle $ 5 odst. 3 zákona č.42ot2oo4 sb''
o přezkoumávání hospodaření územních samospráVných celků a dobrovolných svazkŮ obcí
(dále jen zákon o přezkoumáVání hospodaření). PřezkoumánÍ bylo provedeno dne
9. března 2020 jako jednorázové přezkoumání na zák|adě Žádosti obce v souladu
s s 4 zákona o přezkoumávání hospodaření. Posledním kontrolním Úkonem, kteý
předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, bylo podánÍ
předběŽné informace o kontro|ních zjiŠtěníchdne 9. března 2020.
Místo provedení přezkoumání:

obec Stojčín
Stojčín22
394 68 Žirovnice

Přezkoumání vykonala:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
pověření číslo:20'1 95084321-3

RNDr. Arnoštka Ženčáková

Podklady předložili:

Jiří Peltan - starosta
lng. RůŽena Hernová - účetní

Předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání uvedené v $ 2 odst' 1 a 2
o přezkoumávání hospodařenÍ. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno
výběrovým způsobem s oh|edem na významnost jednotlivých skutečnostípodle předmětu
a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních Úkonů se vychází ze znění
práVních předpisů platných ke dni uskutečněnítohoto úkonu'

zákona

A'

VÝsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodařeníobce Sto.ičínnebyly zjištěny chyby a nedostatky'

Ž]žkova 57, 587 33 Jihlava. lČo: 7o890749
lD datové schránky: ksab3eu' e-mail: posta@kr_\,rysocina'cz

B. Plnění opatření přiiatÝch

k nápravě chvb a nedostatků

Při přezkoumání hospodaření územníhocelku za předchozí řoky nebyly zjištěny chyby
a nedostatky nebo tyto nedostatky jiŽ byly napraveny.

Při dílčímpřezkoumání za rok 20'lg: dílčípřezkoumání hospodaření za rok 2o19
provedeno.

nebylo

C. Závér

l'

Při přezkoumání hospodaření obce Stojčínza rok2O,l9

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
ll'

Rizika' která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření za rok 2019 nebyla zjištěna rizika' která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření Územního celku V budoucnosti.

lll.

Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
Poměrový ukazatel

Hodnota ukazatele

Podíl pohledáVek na rozpočtu
Podíl závazkŮ na rozpočtu

0,23 %

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

0,00 %

PodÍl cizích zdrojů k celkovým aktÍvům

0,69

3,58 %

Ukazatel likvidity
I

Fiskální pravidlo

56,'l

(podlldluhukprůměrupřÍjmŮzaposlednÍaroky)

%
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Dluh nepřekročil 60 % průměru příjmů za poslední4 rozpočtovéroky-
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Poučení
Územní celek má na základě s 7 pÍsm. c) zákona o přezkoumáVání hospodaření právo
doručit kontrolorovi pověřenému řízenímpřezkoumání písemné stanovisko k návrhu zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření obsahující námitky ke kontrolním z1isienim
a poŽadovat jeho přiloŽení ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření' a to do 15 dnŮ
ode dne předánínávrhu této zprávy.
ÚzemnÍ celek je ve smysju ustanovení s 13 odst' 1 písm. b) zákona o přezkoumávání
hospodaření povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených V této
zpráVě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci
přezkoumáVajícímu orgánU tj. Krajskému úřadu Kraje Vysočina, a to nejpozději do í5 dnů
po projednání této zprávy spolu se záVěreóným účtemV orgánech územníhocelku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení

s 13 odst. 2 zákona o přezkoumávání
hospodaření povinen v informacích podle ustanovení $ 13 odst. 1 píSm. b) téhožzákona
uvést lhůtu' Ve které podá příslušnémupřezkoumáVajícímu orgánu pÍsemnou zprávu
o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu uuedenou
zprávu zaslal.
Za nepřijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o

Výsledku
přezkoumání hospodaření' za nepodání písemné informace o přijetí opatřenía za neúvedení
lhůty, ve které podá přísluŠnémupřezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění
přijatých opatření lze uloŽit územnímU celku dle ustanovení $ 14 odst. 2 zákona
o přezkoumávání hospodařenÍ pokutu do výše 50 00o Kč'

Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je současně zpráVou o výsledku
přezkoumání hospodaření, přičemžkonečným zněním se stává okamžikem marného
uplynutí lhůty stanovené V s 6 odst' 1 písm. d) zákona o přezkoumávání hospodaření,
k podání písemnéhostanoviska kontrolorovi pověřenému řízenímpřezkoumání nebo
okamŽikem vzdáníse práva podat písemnéstanovisko územníhocelku.

ZpÍáva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením s 11 zákona
o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden Výtisk Včetně přílohy převzal starosta
obce Stojčínstím' Že se VzdáVá práVa podat písemnéstanovisko územního celku dle 7
$
pÍsm. c) zákona o přezkoumáVání hospodařenídne 9. března 2020'
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje přílohu Písemnosti vyuŽité při
přezkoumání obsahující 2 strany'

Jiří Peltan

Rozdělovník:
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Písemnosti vv

už ité při

přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce stojčínbyly Využity následující písemnosti:

- pro rok 2019 stanovená zastupitelstvem obce dne
18' 12' 2018, zveřejněná na internetových stránkách obce dne 27 ' 12' 2018
NáVrh rozpočtu - na rok 2019 zveřejněný na úřední desce i na internetových stránkách obce
od 4. 2. 2019 do 26. 2. 2019
Pravidla rozpočtového provizorja

Rozpočet - na rok 2019 schválený zastupitelstvem obce dne 26'

2' 2019 a

zveřejněný

na internetových stránkách obce od 5. 3. 20']9
lnformace (podle zákona 250l2oo0 Sb.' o rozpočtových pravidlech ÚSC) o umístění povinně
zveřejňovaných dokumentů na internetových stránkách obce a V listinné podobě zveřejněná
na Úřední desce obce
Rozpoótová opatření - č' '| _ 10 schválená starostou obce a zveřejněná V zákonném termínu

na internetových stránkách obce, pověření starosty ke schvalování rozpočto\^ých opatření
ze dne 27 . 11 . 2018
NáVrh záVěrečného účtuza rok 2018 zveřejněný na úřednídesce i na internetových

stránkách obce od 25. 3. 2019 do 6. 5. 2019 včetně zprávy z přezkoumání hospodaření obce
Závěrečný Účet za rok 2018 schválený zastupitelstvem obce dne 6. 5. 2019 bez výhrad
a zveřejněný na internetových stránkách obce dne 28. 5' 2019 Včetně zpráVy z přezkoumání
hospodaření obce
Učetnízávěrka obce za rok 2018 schválená zastupitelstvem obce dne 6. 5. 20.19
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestavený ke dni 31. 12. 2019
Výkaz zisku a ztÍáty - sestavený ke dni 3'l . 12. 2o19
Rozvaha - sestavená ke dni 3'1' 12.2019
Příloha rozvahy - sestavená ke dni 31. 12.2o19
Učetnídeník - pro rok 2019
Kniha došlých faktur - pro rok 2019 (faktury Č. '1 - 74)
Kniha odeslaných faktur - pro rok 2019 (íaktury č. '1 - 4)
Faktura č' 200190003 (v KDF č. 1' dodavatel ELEKTROSTAV STRAKoN|CE s.r.o.)
na částku 82 674 Kč Vč. DPH za stavební práce - el. rozvaděč a světlo Veřejného osvětlení
ze dne 14' 1. 2019' UhÍazená bankovním převodem dne 28. 1' 2019 (výpis MIVB č.2o19/1)
Účetnídoklad č"1901-000041 ze dne 14. 1' 2019 (předpis faktury č. 1)
Účetnídoklad č. 19_801-00036 ze dne 28. 1. 2019 (úhrada faktury č. 1)
Protokol č. 1 ze dne 14. 1. 2019 o zařazení rozvaděče do majetku, lnventární č. O21-27
BankovníVýpisy
- č' 2019112 (MMB _ běŽný Účet), č' 2019112 (MMB - spořící účet)a č. 14 (ČNB) ke dni
31. 12.2019
-'č.2o19l8 ([/MB) za Srpen 2019
Učetnídoklady - k výpisu z MMB (běŽný Účet) za srpen 2019
Pokladní deník - pro rok 2019
Pokladní doklady - č,' 172 - 181 za srpen 2019
Evtdence poplatků
- pro rok 2019 (odpady)
_ seznam neuhrazených poplatků ke dni 31' 12.2019
Evidence pohledáVek - pro rok 2019 (nájmy' vodné)
Evidence majetku - přehled transferů podle inventárnÍch číselke dni 31. 12. 2019
lnventurní soupisy majetku a záuazkŮ - ke dni 31' 12.2019
- Plán inventur ze dne '15. 12. 2019
_ Prezenónílistina ze Školeníinventurníkomise ze dne 15' 12' 2019
- lnventarizačnízpráua ze dne 25. 1 ' 2o2o

Mzdová agenda

- protokol mezd za prosinec 2019
- výkaz odvodů zdravotního pojiŠtěnípodle pojišťoven za prosinec 2019
- rekapitulace odvodů z mezd za Červenec 2019
Smlouvy a dalšímateriály k přijatým účelovýmdotacím

-

smlouva o poskytnutí účelovéVeřejné finančnÍpodpory z Fondu Vysočiny, program
'l27 000 Kč na akci
budovy
',obnova venkova Vysoóiny'' lD FV02714.0391 ve výši
',oprava
obecnÍho Úřadu'' ze dne 24.9.2019
- Závěrečná zpÍáva a finančníVypořádání dotace ze dne 7 . 11 ' 2O1g
- Zálohová faktura č' oo112019 (dodavatel Jiří Dlouhý, Pacov' lČo 06307353) na zálohu
na Výrobu dveří ve výši 44 000 Kč ze dne 19. 2' 2019' uhrazená bankovním převodem dne
13. 3. 2019 (výpis MMB č. 2019/3)
- Faktura č. oo2l2o19 (V KDF č' 16' dodavatel Jiří Dlouhý, Pacov, lČo 06307353) na částku
62 432 Kč za výrobu dveří ze dne 10' 4. 2019' doplatek ve výši 18 432 Kč uhrazený
bankovním převodem dne 16. 4. 2019 (\^ýpis |V|VB č. 20í 9/4)

- Zálohová faktura č. 0o2l2o19 (dodavateI Jiří Dlouhý' Pacov, lČo 06307353) na zálohu

na výrobu - okna Ve výši 17 000 Kč ze dne 19' 2' 2019' uhrazená bankovním převodem dne
13. 3. 2019 (Výpis MÍ\/B č. 2019/3)
- Faktura č. 0o712019 (v KDF č. 26, dodavatel Jiří Dlouhý' Pacov, |Čo 06307353) na částku

39 989 Kč za opravu oken ze dne 19. 6. 2019, doplatek ve výŠi22 989 Kč uhrazený

bankovním převodem dne 24' 6.2019 (výpis MMB č. 20'19/6)
Faktura č. 19013 (v KDF č' 53, dodavatel DVoŘÁK Kare|' Stojčín,lČo 60660236)
na částku 126 854 Kč vč. DPH za opravu fasády a komína vč. materiálu ze dne 29. .lo. 2019'
uhrazená bankovním převodem dne 30. 10. 2019 (výpis |V|VB č' 2019l10)
Zápisy z jednání zastupitelstva Včetně usnesení
- ze dne 18. 12. 2018
-zedne26.2.,6.5.,25.6., 17.9. a 17 . 12. 2019
Zápis kontrolního Výboru ze dne 17 ' 12' 2019

-

