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

Stejnopis č.: ,l

Č. 1.: t<u.ll 3406712014 Ko

Zpráva o Výsledku přezkoumání hospodaření
obce Rovečné

se síd|em Rovečné 82, 592 65 Rovečné, |Čo: 0029528í
za rok 2013

Přezkoumání hospodaření za rck 2013 bylo provedeno dne í6' října 20í3 jako dí|čí
přezkoumání a dne 26. května 20í4 jako konečné přezkoumání na zák|adě Žádosti obce
v sou|adu s $ 4 zákona č' 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných ce|ků a dobrovo|ných svazků obcí (dá|e jen zákon o přezkoumáVání
hospodaření).

Místo provedení přezkoumáni: obec Rovečné

Rovečné 82

592 65 Rovečné

Přezkoumání vykona|y:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
pověření čís|o 69/14

- kontrolor:
pověření číslo 10

PodkIady předIožiIi:

He|ena Vaníčková' Dis.

Marie Ifrahová

Leoš Petr - starosta

Jana Staňková - účetní

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v $ 2 odst. 1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření. V souladu s $ 6 odst. 3 písm. b) zákona o přezkoumávání
hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s oh|edem
na významnost jednot|ivých skutečností pod|e předmětu a obsahu přezkoumání.
Při posuzování jednot|ivých právních úkonů se uychází 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: wv$n/.kr-vysocina.cz
|Čo: 70890749' ID datové schránky: ksab3eu



A.  VÝs  |edek  o řezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Rovečné neby|y zjištěny chyby a nedostatky
s výjimkou nedostatků zjištěných při dí|čím přezkoumání, které neby|y napraveny
a jsou uvedeny v části C zprávy.

B '  P řezkoumané písem nos t i

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

Návrh rozpočtu . na rok 20'13, zveřejněn na úřední desce i e|ektronicky od 22. 1. 2013
do 6 .  2 .2013
Závérečný účet - za rok 2012, zveřejněn na úřední desce i v e|ektronické podobě
od 21 . 5. 20í 3 do 5. 6. 2013' schvá|en zastupite|stvem obce dne 5. 6. 20,|3
Stanovení závazných ukazate|ů zřizeným organizacím - pro Zák|adní ško|u a Mateřskou
ško|u Rovečné na rok 20,13, stanoveny zastupite|stvem obce dne 6. 3. 20'l3
Schvá|ený rozpočet - na rok 2013, schvá|en zastupite|stvem obce dne 6.2.2013
Rozpočtová opatření - Ó. 112013 až č. 412013 schvá|ena zastupite|stvem obce dne
6. 3' 20í3. 26. 6. 2013.7. 8. 2013 a7' 8' 2013
Rozpočtový výh|ed . před|ožen na roky 2014 až 20í5, schvá|en zastupite|stvem obce
dne 5 .  6 .  2013
Pravidla rozpočtového provizoria - p|atná pro rok 2013, schvá|ena zastupite|stvem obce
dne 9 .  I .2013
Účetní dok|ady. bankovní výpisy č. 130 - č. ' l43 (od 3' 9. 2013 do 30. 9' 2013)
Pok|adní dok|ady. příjmová řada. dok|ady č' 706. č. 755(od2.9. 2013 do 30' 9' 2013)

výdajová řada . dok|ady č. 248 - č. 271 (od 2. 9' 201 3 do 30' 9. 2013)
Bankovní výpisy. před|oŽeny výpis k běŽným účtům a účtu sociá|ního fondu k 30. 9. 20í3
Učtový rozvrh . před|oŽen pro rok 20,l3
Příloha rozvahy - k 30. 9. 20.13
odměňování č|enů zastupite|stva . p|atné pro rok 20,l3, schvá|ené zastupite|stvem obce
dne2.2 .2011 a9 .  1 .2013
Výkaz zisku a ̂ Íáty - k 30. 9. 20,|3
Pok|adní kniha . před|oŽena za měsíc záři 2013
Rozvaha - k 30. 9. 2013
Mzdová agenda - rekapitu|ace mezd na měsíc září 2013
Výkaz pro hodnocení p|nění rozpočtu . k 30. 9. 2013
Evidence pop|atků . k 30. 9. 20.l3
Kniha odes|aných faktur . k 30. 9. 20í 3
Kniha doš|ých faktur - k 30. 9. 2013
Darovací sm|ouvy - dvě Darovací sm|ouvy uzavřené dne 21. 5. 2013 a 27' 5' 2013
poskytnutí finančního daru pro obec Rovečné na podporu vzdě|ávacích činností zák|adních
umě|eckých škol
Darovací sm|ouva ze dne 24.6. 20í3 poskytnutí f inančního daru na humanitární a sociá|ní
úěeIy
sm|ouvy o převodu majetku (koupě) . Kupní smlouva uzavřená dne 16. 7. 2013, nákup
pozemku, schvá|ena zastupite|stvem obce dne 26. 6.2013, vk|ad na katastr nemovitostí dne
16.7 .2013
Sm|ouvy o věcných břemenech - Sm|ouva č. 014,1300013841001 ze dne 28. 12' 2012
umístění venkovního vedení VN, schvá|ena zastupite|stvem obce dne 5. 12.2012, vk|ad
oráva na katastr nemovitostí dne 28. 3. 2013
sm|ouva o zřizení věcného břemene ze dne 20. 8. 20í3' právo zřídit a provozovat
p|ynárenské zařízeni, schválena zastupite|stvem obce dne 7 . 8. 2013' vk|ad práva na katastr
nemovitostí dne 4. 9. 2013



Zápisy z jednání zastupite|stva včetně usnesení - ze dne 5' 12.2012,9. 1.2013,6.2.2013,
6. 3. 2013. 5. 6. 2013. 26. 6. 2013 a 16. 7. 2013 a7. 8. 2013
Vnitřní předpis a směrnice - Směrnice o účetnictví a Směrnice k provádění inventarizace
majetku a závazkŮ schvá|ené zastupite|stvem obce dne 26' 6. 2013 a 4. 9' 2013
Zápisy výborů - Kontrolní Výbor - ze dne 2. 10. 2013
Učetní závěrka - Učetní záVěrka obce za rck 2012 a účetní závěrka Zák|adní ško|V
a mateřské ško|y Rovečné za rok2012 schvá|eny zastupite|stvem obce dne 5. 6. 2013

Při konečném přezkoumání hospodaření byIy přezkoumány nás|edující písemnosti:

Zápis z jednání výboru - Finanční výbor.zedne 15. 10.2013
Rozpočtová opatření . č,. 5l2o13 schvá|eno zastupite|stvem obce dne 2. 10. 2013 a Ó,. 612013
schvá|eno starostou obce na zák|adě pověření zastupite|stva ze dne 7 . 9. 2011
Výkaz pro hodnocení p|nění rozpočtu -k31.12.2013
Rozvaha - k 31. 12. 2013
Výkaz zisku a ztráty - k 31. 12. 2013
H|avní kniha - k 31. 12. 2013
Pok|adní kniha - ořed|oŽena za měsíc orosinec 20í 3
Kniha doŠ|ých faktur - k 31' 12. 2013
Kniha odeslaných faktur - k 31 . 12. 2013
Evidence pop|atků - k 31. 12. 2013
Rozvaha zřizených příspěvkových organizací - Zák|adní Ško|y a Mateřské Ško|y Rovečné
k31.  12 .2013
Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací - Zák|adní ško|y a Mateřské Ško|y
Rovečné k 31' 12. 2013
Vnitřní předpis a směrnice - Směrnice pro zadávání veřejných zakázek ma|ého rozsahu
ze dne í5. 5. 20,13
Směrnice k účetnictví ze dne 4. 11. 2013
Inventurní soupis majetku a závazkŮ - k 31. 12. 2013
Mzdová agenda - rekapitu|ace mezd za měsíc prosinec 20í 3
Evidence maietku - k 31. 12. 2013
Úeetni oortáay - bankovní výpisy - běŽný účet - ó. 17g - č. í95 (od 2. 12. 2013
do 31. 12. 2013)
Fond rozvoje byd|ení - bankovní výpis č. 45 - č. 49 (od 13. 12. 2013 do 31. 12. 2013)
Pok|adní dok|ady - příjmová řada - dok|ad č. 952 . č. 1029 (od 2. 12. 2013 do 27 . 12. 2013)

výdajová řada . doklad č. 330 . č. 366 (od 2. 12.2013 do 27. 12' 2013)
Bankovní výpisy - před|oženy výpisy k běŽným účtům a účtům sociá|nímu fondu a fondu
rozvoje byd|ení k 31 . 12. 2013 (231 0í 00' 231 01 10' 236 0100 a 236 0,l20)
sm|ouva a da|ší materiá|y k poskýnutým úče|ovým dotacím - č. zz00507 'oo17 ze dne
13. 12' 2013 ,'oprava obecního úřadu,', poskytnuta neinvestiční dotace ve výši .109 000'- Kč'
Závěrečná zpráva a vyúčtování dne 14' 1 ' 2014.
Pří|oha rozvahy - k 31 . 12. 2013
Učtový rozvrh - p|atný pro rok 2013
Informace o přijatých opatřeních (zák. 42012004 sb.' 320/2001 sb.' apod.) . ze dne 21. 10.
2013
Zápis z jednání zastupite|stva včetně usnesení - ze dne 2. 10.2013
Výs|edky kontro| zřízených organizací - Zápis o kontro|e Zák|adní ško|y a Mateřské ško|y
Rovečné ze dne 15. 10.2013

c .  P Inění  opat ření  p 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.

- l -



Při dí|čím přezkoumání za rok 20í3 by| zjištěn nás|edující nedostatek:

Rozpočet na rok 2013 by| schválen zastupite|stvem obce dne 6.2.2013. Zastupite|stvo obce
stanovi|o na svém zasedání dne 9. 1. 20í3 pravid|a rozpočtového provizoria (do doby
schvá|ení řádného rozpočtu pro rok 2013 s měsíčními výdaji v maximá|ní výši do 1i,l2
provozních výdajů rozpočtu roku 2012). Pro období od 1. 1. 2013 do 8' 1. 2013 neby|a
pravidIa rozpočtového provizoria stanovena.
!@p-r4yclro

D '  Závěr

|. Při přezkoumání hospodaření obce Rovečné za rck2013

by|y  z j  iš těny  chyby  a  nedos ta tky
uvedené v ustanovení $ í0 odst. 3 písm' c) zákona o přezkoumávání hospodaření, a to

Nedostatky, spočívající v porušení povinností územního ce|ku stanovených zv|áštními
právními předpisy

- Do doby schválení rozpočtu se rozpočtové hospodaření neřídilo pravidly rozpočtového
p rov izoria. (poru šen í povi n ností )

||' 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 rok2013 neby|a zjištěna Žádná rizika vyp|ývající z chyb
uvedených v části D. |. této zprávy, která by moh|a mít negativní dopad na hospodaření
územního ce|ku v budoucnosti.

l||. Poměrové ukazate|e zjištěné při přezkoumání hospodaření:

Komentář: Zůstatek d|ouhodobých poh|edávek k31' 12' 2013 vedených na účtu 469 -
ostatní d|ouhodobé poh|edávky by| 27 168,- Kč.

Poměrový ukazatel Hodnota ukazatele

Podí| pohIedávek na rozpočtu 3,72 0/o

Podí| závazků na rozpočtu 3,90 %

Podí| zastaveného maietku na ce|kovém maietku o%

Podí| cizích zdrojů k ce|kovým aktivům 1 ,27 0/o

Ukazatel dIuhové sIužbv 0 o/o

Podí| provozního sa|da k běŽným příjmům 17,70 %

Rovečné 26. května 2014

A



Za Krajský úřad Kraje Vysočina

He|ena Vaníčková, DiS.

Územní ce|ek má na zák|adě $ 7 odst. 1 písm. f) zákona o přezkoumávání hospodaření
právo doručit 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 30 pracovních dnů od předání náVrhu této
zprávy.

Tato zpráva o výs|edku přezkoumání hospodaření je současně náVrhem zprávy o výs|edku
přezkoumání hospodaření, přičemŽ konečným zněním se stává okamžikem marného
up|ynutí |hůty Stanovené v $ 6 odst. 3 písm. |) zákona o přezkoumávání hospodaření'
k podání písemného stanoviska kontroIorovi pověřenému řízením přezkoumání nebo
okamŽikem vzdáni se práva podat písemné stanovisko územního celku.

Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výs|edky
dí|čího ořezkoumání'

Zpráva o výs|edku přezkoumání hospodaření by|a v sou|adu s ustanovením $ 11 zákona
o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převza| starosta obce Rovečné
s tím, že se vzdává práva podat písemné stanovisko územního ce|ku d|e $ 7 odst. 1 písm. f)
zákona o ořezkoumávání hosoodaření.

I t i  {  )1/ /
Dne  ; .1 .  ! . . . Y . . . . ' . . . . ' . . /

Leoš Petr

Poučení

Uzemni samosprávný ce|ek je pod|e s 13 odst. ,l pism. b) zákona o přezkoumávání hospodaření povinen
přís|ušnému přezkoumávajicímu orgánu tj. Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru kontro|y, nejpozděii
do í5 dnů po projednání této zprávy spo|u se závěrečným úótem v orgánech územního ce|ku podat písemnou
informaci o přijetí opatřeni k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě.

Uzemni samosprávný c€|ek je dá|e povinen uvést v informaci |hůtu, ve které podá písemnou zprávu o p|něni
přÚatých opatřeni a v této |hůtě ji krajskému úřadu zas|at (s 13 odst. 2 zákona o přezkoumáVání hospodařeni,

za nesp|nění Výše uvedených povinnosti |ze u|ožit územnímu samosprávnému ce|ku d|e ustanovení s 14
pism. D' g) nebo h) zákona o přezkoumáVání hospodařeni pořádkovou pokutu aŽ do výše 50.000 Kč v každém
jednotIivém případě'


