
Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
ziŽkova 57 ' 587 33 Jih|ava

Stejnopis č.. 1

Č' 1.: ru.lt 4o214t2o17 Ko

obce Rovečné
se síd|em Rovečné 82, 592 65 Rovečné, |Čo: 00295281

za rok 20'16

Přezkoumání hospodaření za rok 2016 by|o zahájeno písemným oznámením doruěeným
územnímu ceiku dne 14' září 2Q16 pod|e s 5 odst. 3 zákona é.42o/2oo4 sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných ce|ků a dobrovo|ných svazků obcí
(dá|e jen zákon o přezkoumávání hospodaření)' Přezkoumání by|o provedeno dne
6. října 20í6 jako dí|čí přezkoumání a dne 5. č,eÍvna 2017 jako konečné přezkoumání
na zák|adě Žádosti obce v sou|adu s $ 4 zákona o přezkoumávání hospodaření. Pos|edním
kontrolním úkonem ve smys|u $ 12 odst. í písm. g) zákona č.255/2012 sb', o kontro|e by|o
vrácení podk|adů vyžádaných k přezkoumání dne 5. června 2017.

Místo provedení přezkoumání: obec Rovečné

Rovečné 82

592 65 Rovečné

Zpráva o výsIedku přezkoumání hospodaření

Hana Sobotková

He|ena Vaníčková, DlS.

Přezkoumání vykona|y:
- kontrolor pověřený řizením přezkoumání:
pověření óíslo 20165084í42 9

- kontrolori
pověření čísIo 201 650841 42

PodkIady předIožiIi: Ing' Miros|av Prudký - starosta
Jana Staňková - účetní

Předmět Dřezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené V s 2 odst. 1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření by|o provedeno výběrovým
způsobem s oh|edem na Významnost jednot|ivých skutečností pod|e předmětu a obsahu
přezkoumánÍ' Při posuzování jednot|ivých právních úkonů se vychází ze znění právních
předpisů p|atných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

tel.: 564 602 707, fax: 564 602 434, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, Internet: www.kFvysocina.cz
|Čo| 7o89o74g. ID datové schÍánky: ksab3eu
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A.  VÝsIedek  p řezkoumán í

Při přezkoumání hospodaření obce Rovečné neby|y zjištěny chyby a nedostatky.

B .  Písemnos t i  vvuž i té p ř i  o řezkoumán i

Při dí|čím přezkoumání hospodaření obce Rovečné by|y využity nás|edující
písemnosti:

Rozpočtová opatření . patření č. 1 l 2' 3' 2016, č.2l 4' 5' 2016 a č' 3 l í. 6' 2016 -
schvá|ena zastupiteIstvem
Návrh rozpoětu - rok 2016 zveřejněn na úředních deskách od 5' 11' 2016 do 24' 11.2016
Stanovení závazných ukazate|ú zřizeným organizacím - závazné ukazate|e
pro příspěvkovou organizaci zŠ a MŠ schvá|ené zastupite|stvem dne 6. 1. 2o16
Rozpočtový výh|ed - rok 2016 - 2019 schválen zastupite|stvem dne 16. 6. 20'14
Závěrečný účet - rok 2015 zveřejněn na úřednÍ desce od 11' 5. 2016 do 1. 6. 2016'
e|ektronicky od .l .l. 5' 2016 do 3,l. 5. 2016' projednán a schvá|en zastupite|stvem dne
1.  6 .  2016
Schvá|ený rozpočet - rok 2016 schvá|en zastupite|stvem dne 2. 12.2015
Faktury . faktura č' 20160111 Vystavená dne 17. 5. 2016 na částku 22 899'- Kč (nákup
přívěsného VozÍku), uhrazen á dne 17 . 5. 201 6, výdajový pok|adní dok|ad č. .l 00,
zá|ohová faktura č. 16240002 Vystavená dne 5. .1. 2016 na částku 33 620'. Kč (osobní vůz
Dacia Duster)' uhrazená dne ,l ' 2. 2016 - bankovní Výpis č. 17'
zá|ohová faktura č 16240065 vystavená 3' 5' 2016 na částku 302 580'- Kč (osobní vůz Dacia
Duster). uhrazená dne 4' 5. 2016 - bankovni výpis č.72
Mzdová agenda . rekapitu|ace mezd za měsíc červen 20í6
Účetní dok|ady - dok|ady k bankovnímu výpisu č. 36 z . l '  3. 2016 - č. 53 z 3í. 3. 2016
Pok|adní dok|ady . příjmové dok|ady č. 309 z 1. 3' 2016 - ě.384 z 31. 3. 20í6' výdajové
dok|ady Č.  39 z2 .3 '  2016 -  č.  63 z  31 .  6 '  20í6
Pří|oha rozvahy - k 30. 6. 2016
Učtový rozvrh - rok 20,l6
Bankovní výpisy - výpis Komerční banky č' 7, výpis České národní banky č' 6 - běŽné účty
se zŮstatky k 30. 6' 20,l6' výpis Komerční banky č. 7 - účet FRB' Výpís Komerční banky č. 7 -
účet sociá|ního fondu se zůstatky k 30. 6' 2016
odměňování č|enů zastupite|stva . před|ožená p|atná výše odměn místostarosty a starosty
oro rok 2016
Výkaz pro hodnocení p|nění rozpočtu - k 30' 6. 2016
Pok|adní kniha. k 30' 6' 2016
H|avní kniha - k 30' 6. 20' l6
Rozvaha - k 30. 6. 20 16
Výkaz zisku a ztráty - k 30. 6. 2016
Evidence majetku - přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku k 30. 6' 2016
Kniha doš|ých faktur - k 30. 6. 2016
Kniha odes|aných faktur - k 30' 6. 2016
Evidence pop|atků. k 30' 6. 2016 - psi a odpady
Darovací sm|ouvy - sm|ouva ze dne í5' 2. 2016, obdarovaný . Svaz tě|esně postiŽených
v CR z' s. dar 2 000,- Kč, schvá|eno zastupite|stvem dne 3. 2. 20.l6
sm|ouva a da|ší materiá|y k poskýnuté úče|ové dotaci - veřejnoprávní sm|ouva o poskýnutí
individuá|ní dotace z rozpočtu obce Rovečné z 9' 3' 2016, Římskokato|ická farnost
V Rovečném jako příjemce 30 000'- Kč, schválena zastupite|Stvem dne 2' 3. 2016

-2-



I
I
I
I
I
t /
l, s'|ouvy o převodu majetku - kupní sm|ouva ze dne 22' 1' 2016, obec jako prodáVající .

automobi| Škoda mode| Felicie, schvá|ena zastupite|stvem dne 6. 1. 2016,
kupní smlouva ze dne 7' 3' 2016' obec jako prodáVající pozemek - parce|a č. 2o7l1' právní
účinky vk|adu na KU 16. 3. 2016,
kupní sm|ouva ze dne 7 ' 4, 2016, obec jako kupující pozemky - parcela č. 593 a 594' právní
účinky vk|adu na KU 1 1 . 4, 2016'
kupní sm|ouva ze dne 5. 6. 2016' obec jako kupující pozemky - parce|a č. 59212 a 154614,
právní účinky vk|adu na KU 20. 6. 2016
Zveřejněné záměry o nak|ádání s majetkem - zámě| prodeje pozemku parce|a č. 20711
zve ře jněn od 4 .  12 .20 ' l5  do  6 .  1 .2016
Dokumentace k veřejným zakázkám - zakázka ma|ého rozsahu ,'Úprava parku u Zák|adni
ško|y a Mateřské ško|y'.' před|oŽeny tři cenové nabídky, schvá|ena ne;niŽŠí cenová nabídka
(234 112,13 Kč) zastupite|stvem dne 4. 5. 2015
Zápisy z jednání zastupite|stva včetně usneseni - zápis z 2' 12. 2015,6. 1 . 2016' 3. 2. 2016,
22. 2. 2016. 2. 3. 2016. 6. 4. 2016. 4. 5. 2016, 1. 6. 2016 a 14. 6. 2016
Výs|edky kontro|y zřízené organizace - zpráva auditora A.C.A. Audit, s'r.o. Žd'ár nad
sázavou z 14. 6' 2016 - ověření účetní záVěrky u Po ZŠ a MŠ
Účetní závěrka - schvá|eni úĎetní závěrky obce a příspěvkové organizace ZŠ a MŠ za rok
2015 zastuDitelstvem dne 14. 6. 2016

Při konečném přezkoumání hospodaření by|y využity násIedující písemnosti:

Rozpočtová  opat ření  -  opat ření  č.4 l13 '7 '2016,  č.5  /  5 .  10 .2016 '  č '  6 l2 .  11 .2016 '  č '  8  i
7. 12.2016 - schvá|ena zastupitelstvem obce, opatření č'7 l29' 11.2016. schvá|eno
starostou obce
Výkaz pro hodnocení p|nění rozpočtu - sestaven a před|oŽen ke dni 31. 12.2016
Výkaz zisku a ztrá|y - sestaven a před|oŽen ke dni 31 . 12. 2016
Rozvaha - sestavena a oředloŽena ke dni 3í. 12.2016
Pří|oha rozvahy - sestavena a před|ožena ke dni 31. 12' 2016
Učtový rozvrh . před|oŽen za rok 2016
H|avní kniha - sestavena a před|oŽena ke dni 31' 12' 2016
Kniha doš|ých faktur - sestavena a před|oŽena ke dni 3.1 . 12. 2016 (faktura č. 1 _ č. 254)
Kniha odes|aných faktur - sestavena a před|oŽena ke dnj 31. 12, 2016 (faktura č. 20160001
- č. 20160037)
Faktury - íaktura č. 2016009 vystavená dne 12. 10' 2016 na částku 90 552'- Kč (dodané
zboŽí, materiá|) ' uhrazená dne 20' ' l0. 2016. bankovní VýpiS č. 172'
faktura č. 2016010 vystavená dne 14. 10. 2016 na ěástku 16 460'- Kč (montáž, opravy,
zkouška a revize e|. zařizení) ' uhrazená dne 20' í0. 2o16 - bankovní výpis č. 172,
faktura č'FV20.l6.l4.l vystavená dne 6. 10. 2016 na částku 46 401,08'- Kč (materiá|
na udržovací práce Vo))' uhrazená dne 20. 10. 2016 - bankovní výpis é' 172,
faktura č. 20.1616 vystavená dne 25. 10. 20í6 na částku 41 000'. Kč (zemní práce),
uhrazená dne 25' .10' 2016 - bankovní výpis č. .174'
faktura č. 20,|6í3 Vystavená dne 5. 10' 2016 na částku 19 900'- Kč (zednické práce),
uhrazená dne 5. 10. 2016. bankovní výpis č. 164'
íaktura č. FAV00287 vystavená dne 9' 11.2016 na částku 19 000'- Kč (motorová pi|a Ms
362) ,  uhrazenádne, |  1 ' , l  1 .  2016 -  bankovní výp isč.  181
Bankovní výpisy - výpis Komerční banky č. 1, výpis České národní banky č. 12. běŽné účty
se zůstatky k 31 , 12. 20,l6, výpis Komerční banky Ď' ,| - účet FRB, výpis Komerční banky č' 1
. účet Sociá|ní fondu se zůstatky k 31 ' 12' 2016
Pok|adní kniha - ořed|ožena ke dni 31. 12. 2016
Pok|adnÍ dok|ady - č. P 977 ze dne , l . 12. 2016 - č. P 999 ze dne 9. 12. 2016, č. V 235
ze dne 5 .  12 '  2016 -č '  V238zedne8.  12 '2016
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Evidence pop|atkŮ . před|ožena ke dni 3í ' 12. 2016 - psi, odpady
Evidence majetku - předložena ke dni 3.l . 12, 2016
|nventurní soupis majetku a závazkŮ. sestaven a před|oŽen ke dni 31. 12' 2016' p|án
inventur ze dne 5. 12 2016, proško|ení inventarizační komise ze dne 19. 12. 2016,
inventarizační zoráva ze dne 16. 2. 2017
Mzdová agenda - rekapitu|ace mezd za měsíc prosinec 2016
Sm|ouvy o převodu ma1etku - kupní sm|ouva ze dne 2. 8. 2016' obec jako prodávající
pozemek - parcé|a č. 282, schvá|ena zastupite|stvem obce dne 13' 7. 2016, právní účinky
Vk|adu na KU ze dne 31. 8. 20í6,
kupní sm|ouva ze dne 2. 8. 20,16' obec jako prodávající pozemek - parcela č' 133/10'
schvá|ena zastupite|stvem obce dne 1' 6. 2016' práVní účinky Vk|adu na KU ze dne
26.9 .2016,
kupní sm|ouva ze dné í6' 2. 2016, obec 1ako prodávající pozemek - parce|a č. ,153/3'
schvá|ena zastupite|stvem dne 3' 2. 20í6, práVní účinky vk|adu na KU ze dne 26. 10. 2016
Darovací sm|ouvy - sm|ouva ze dne 7 . 11. 2016, obec jako dárce, Farní sbor Českobratrské
církve evange|ické v Rovečném jako obdarovaný' schvá|ena zastupite|stvem obce dne
2.  11 .2016
Zveřejnéné záměry o nak|ádání s majetkem - záměr prodeje pozemku parce|a ě. 282
zveřejněn od 15. 6. 20,|6 do 14' 6. 2016'
záměr prodeje pozemku parce|a č. 133/10 zveřejněn od í5. 5' 2016 do .1. 6. 2016'
záměr prodeje pozemku parce|a č. 15713 zveře.jněn od 3. 2. 2016 do 2' 3. 2016
sm|ouvy a da|ší materiáIy k přijatým úče|ovým dotacím - smlouva o poskýnutí dotace
č,. Fv01272'oo25 ze dne 24. 9' 2016 ,.UdrŽovací práce Vo v místní části Ma|é Tresné.',
závěrečná zoráva ze dne 26. .l0' 2016
Účetnictví ostatní - odpisy ma.jetku ke dni 3,|. 12, 2016 Včetně transferového podí|u (sÚ 4o3)
zápisy o činnosti výborů - zápisy finančního výboru a kontro|ního výboru ze dne 2. 11 . 2016
Výs|edky kontro| zřízených organizací - kontro|a úěetnictví a hospodaření zŠ a MŠ Rovečné
ze dne 2. 11. 2016
zápisy z jednání zastupite|stva včetně usnesení - zápisy ze dne ,13. 7' 2016,7.9' 2016'
5  10 .  2016 .  2 .  11 .2016 .7 .12 .2016
Rozvaha zřízené příspěvkové organizace - sestavena a před|ožena ke dni 31' 12.2016.
rozvaha příspěVkové organizace ZŠ a MŠ

C'  P Inění  opat řen i  o ř i i a tÝch  k  nápravě  chvb  a  nedos ta tků

Při přezkoumání hospodaření územního ce|ku za předchozí roky neby|y zjištěny chyby
a nedostatky nebo tyto nedostatky jiŽ by|y napraveny

Při dí|čím přezkoumáni za rok 2016 neby|y zjištěny chyby a nedostatky.

D .  Závér

|. Při přezkoumání hospodaření obce Rovečné za rok2016

nebyIy  z j iš těny  chyby  a  nedos ta tky .
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||. Rizika, která |ze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít

negativní dopad na hospodaření územního ce|ku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření za rok 2016 nebyla zjištěna žádná riz|ka, která by moh|a
mít negativní dopad na hospodaření územního ce|ku v budoucnosti'

|||. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

D|ouhodobé pohledávky vedené na úótu 469. ostatnÍ d|ouhodobé poh|edávky ěini|y ke dni
31 . 12. 2016 celkem 78 464'08 Kč.

Rovečné 5. června 20,|7

Za Krajský úřad Kraje Vysočina
; . . i (A]  : i i iY  URAt)
ritil\- i \ \.-:i)C \,\

. r , : !  i _ : a ,

. ' . ' ( ' , . - ' .  ! : ,  . l - '  : ! i :

Hana Sobotková

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

HeIena Vaníčková' DiS.

konlrolor

'.,  ' "  |  4

o"Jo'" i ""*," o""ei""etr" rl.""i. pr".r."".i"i

Poměrový ukazate| Hodnota ukazatele

Podí| poh|edávek na rozpočtu 2,03 %o

Podí| závazků na rozpočtu 1 ,48 Vo

Podí| zastaveného majetku na ce|kovém ma]etku 0,00 %

Podí| cizích zdrojů k ce|kovým aktivům 1 ,01 o/o

UkazateI dIuhové sIuŽby 0,00 %

Podí| provozního sa|da k běŽným příjmům 34,39 0/o

Ukazatel likvidity 14,09

podpis kontrolora



Územní ce|ek má na základě $ 7 písm' c) zákona o přezkoumávání hospodaření právo
doruěit kontro|orovi pověřenému řízením přezkoumání písemné stanovisko k návrhu zpráVy
o výs|edku přezkoumání hospodaření a poŽadovat jeho při|ožení ke zprávě o výs|edku
přezkoumání hospodaření, a to do 15 dnů ode dne předání návrhu této zprávy.

Tato zpráva o výs|edku přezkoumání hospodaření je současně návrhem zprávy o výsíedku
přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamŽikem marného
up|ynutí |hůty stanovené V s 6 odst. 1 písm. d) zákona o přezkoumáVání hospodaření,
k podání písemného stanoviSka kontroIorovi pověřenému řízením přezkoumání nebo
okamžikem Vzdání se práVa podat písemné stanovisko územního ce|ku'

Tento návrh zprávy o výs|edku přezkoumání hospodaření obsahuje i výs|edky
dílěího ořezkoumáni-

zpráva o výs|edku přezkoumání hospodaření by|a v sou|adu s ustanovením s 
.l 1 zákona

o přezkoumávánÍ hospodaření projednána a jeden výtísk převza| starosta obce Rovečné
s tím, Že se VzdáVá práVa podat písemné stanovisko územního ce|ku d|e s 7 písm' c) zákona
o přezkoumávání hospodařeni.

Dne 5. června 20,17

lng. Miros|av Prudký

ni . "":;
,t1 :y 

',n 
I---- \ J,.'/'. -  Y ' \' ' ' .  \ .  \ '  .

podpis starostý ]

Rozdělovník:

Stejnopis Počet výtisků Předáno PřevzaI

1 1x obec Rovečné Ing. Miros|av Prudký

z 1x Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
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