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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Stojčín
se síd ern stojčín22' 394 68 Žirovnlce, lČo: 00583545
za tak 2017

Přezkoumání hospodařeni za lok 2a17 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
Územnimu celku dne '1. března 2018 podle s 5 odst' 3 zákona č' 42012004 sb
'
o přezkournáVání hospodaření územních samospráVných celků a doblovo ných sVazků obci
(dále jen zákon o přezkoumáVání hospodaření)' Přezkoumání bylo provedeno
dne 19. března 2018 jako jednoráZové přezkournání na zákadě žádost obce Vsouladu
ss4zákona o přezkoUmávání hospodařeni' Poslednírn kontrolním Úkonem Ve smysIu
s 12 odst' 1 písm' g) zákona č' 255l2a12 sb.' o kontrole by o Vráceni podk|adŮ VyŽádaných
k přezkoumánídne 19. března 2018
Místo provedení přezkoumání:

obec stojčin
StojčÍn22
394 68 Žilovnjce

Přezkoumán

í vykonala:

- kontrolor pověřený
pověření čísLo:201

řízením přezkoumání:
75056563_9

Bc. lvlonika Havelková

Podklady předložili:

Jiří Peltan - starosta
Ing' RůženaHernová - účetnÍ

Předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené V s 2 odst. 1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření' Přezkoumání hospodařeni by]o provedeno Výběrovýr0
zpŮsobem s ohledem na Významnost jednot lvých skutečnostípode předraětu a obsahu
přezkoumání' Přl posuzování ]ednotlivých práVních úkonůse Vychází ze zněnl práVních
předp]sů p atných ke dni uskuteČnění tohoto Úkonu

A. VÝsledekpřezkoumání
Přj přezkoumání hospodařenÍ obce stojčínnebyly zjištěny chyby a nedostatky.
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B. Pisemnosti vvužitépři přezkoumání
Při přezkoumání hospodařeníobce stojěín byly Využity následujicí písemnosti:

Plavid|a rozpočtovéhoprovizoria
dne 21. 12.2016

- pto rok

2017 schválena zastupitelstvem obce

NáVrh rozpočtu - na lok 2017 zveřejněn na úředni desce obce a |nternetových stránkách
obce od 15 2.2017 do 7.3.2017
schvá]ený rozpočet na rok 20l7 projednán
schválen zastupitelstvem obce
dne7'3 2a1/' schválený rozpočet na rok 2017 zveřejněn na internetových stránkách obce
od 28. 3. 2017 ' Na úřední desce obce zveřejněno oznámení o jeho zveřejnění a moŽnosti
nahlédnutí do jeho listinné podoby'
RozpočtoVá opatření:
schvalována starostou obce, zastupitelŮm dáVána na vědorní:
'č. 112017 dne31' 3 201 7' na intemetových strán kách obce zveřejněno od 28' 4 ' 201 7
- č. 212017 dne 30' 4' 2017, na internetových stlánkách obce zveřejněno od 28' 5 20'17
' č. 312017 dne 31 ' 5' 2017' na internetových stránkách obce zveřejněno od 21' 6 ' 2017
- č. 412017 dne 15' B' 2011' na intemetových stránkách obce zveřejněno ad 12' 9 ' 2017
- č. 512017 dne 2a 10' 2017, na internetových stránkách obce zveřejněno od 15 ' 11 ' 2017
- č' 612017 dne 27 11' 2017, na internetových stránkách obce zveřejněno od 7' 12.20']7
_ na úřední desce obce zveřejněno oznámení o jejich zveřejnéní a moŽnosti nahlédnutí
do jejich listinné podoby
ZáVěrečný úóet - náVň záVě.ečného účtuobce za rok 2016 zveřejněn Včetně ZpráVy
o Výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 na úřední desce obce
a internetových stlánkách obce od 29' 5 2017 da 27' 6' 2017 ' projednán a schvá en
zastupitelsivem obce dne 27' 6' 2017 s výrokem 'bez Výhrad''' schválený záVěrečný účei
obce za rok 2016 zveřejněn na internetových stránkách obce od 21' 7' 2017 _ dosud'
Na úřední desce obce zveřejněno oznámení o jeho zveřejnění a možnost nahlédnutí do jeho
]stinné podoby.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu -sestavena před|oŽen ke dni31 12' 2a17
Výkaz zjsku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31. 12 2017
Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31 12 2a17
Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke d|i 31 12' 2017
Učtový rozvrh - na rok 2017 sestaven a před ožen ke kontro e
Hlavní kniha - před]ožena ke d|l31. 12' 2017
Kniha došých faktur - před]ožena podle stavu ke dni 31' 12' 2a17 (akiÍa č' 17-1oo oooo1
aŽ 17-100-00061)
Kniha odes]aných faktur - předložena podle stavu ke dni 31' '12. 2017 (fakÍúač. 17-2ao
-00001 až 17-200_00005)
Faktural
- faktura č' 31713371 zedne1'11'2a17 Ve Výši 8.968,--Kčna nákup sporáku el l\,4oRA
(uhlaze|a dne 22' 1 1. 2017 a Žanesena do majetku)
Ba-nkovní Výpisy - před oženy podle stavu ke dni 31' 12 2017 (MoNETA Money Bank, a's'
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Pok]adní kniha - předložena pod e siavu ke
31 12 2017
Pokladní dok]ady - za měsíc únor roku 2017 lpíí)r-loýýa Výdajový pokladní dok ad č. 17-701
-0a074 aŽ 17 -7a1-aao90)
lnventurní soupisy majetku a záVazkŮ ' předloŽeny podle stavu ke dnÍ 31 12'2017
- Plán inventur ze dne 15' 12' 2a17
Prezenčnílistina účasinÍkůškoeník zajjštění lnventarizace a způsobu jejího plovádění
ze dre 15 12 2417
- ]nventarizační zpráVa ze dne 20' 1' 2018
MzdoVá agenda - rekapitulace odvodú z mezd za rl,]ěsíc prosinec rcku 2a17
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odměňoVání členůzastupltelstva - schVá|eno na ustavu]ícírn zasedání zastuplte]stva obce

zápisy z )ednáni zastuplte|stva Včetně usnesení - ze d|e 21' 12' 2a16' 1. 3'' 5' 6' 27 ' 6''
19 9..28. 11. a 19. 12.2017
Účetní závěrka - obce za rok 2o16 projednána a schváena zastupite stvem obce
dne 27.6.2017
Zápisy z jednání VýborŮ]
' FinančníVýbor ze dne 20' 6' 2017
- Kontrolní Výbor ze d|e 27 ' 11 2017

c'

Plněni opatření přiiatÝch k nápravě chvb a nedostatků

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

Při dilčímpřezkoumání za lok 2017: díčípřezkoumání hospodaření za lok 2017
provedeno

D

neby a

' závéÍ

l.

Při přezkoumání hospodaření obce stojčin za rok 2017

nebyIy zjištěny chyby a nedostatky'

ll'

Rizika' kteřá lŽe dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mÍt
negativnídopad na hospodaření územníhocelku V budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření za rok 2a17 nebyla zjlštěna rlzika, která by moha mít
negativnídopad na hospodaření územníhoce kU V budoucnosti'

lll.

Poměrové ukaŽatelezjištěné při přezkoumání hospodařeni:

Poměrový ukazatel

Podí pohledáVek

Hodnota ukazatele

na rozpočtu

Podíl záVazkŮ na rozpočtu
Podrl zastaVeného majelhu na ce kovém majetku

Podíl cizích zdrojů k celkovýrn aktivům

0,18 vo

L.Jkazatel dluhoVé služby

0,00 %

Podíl provozního salda k běžným příjmŮnr

36,26 %

Ukazatel jkvidity

3

Fiskální pravidlo

0,00 %

ípodil dluhu k průněru přÍjnůza posledni 4 raky)

Dluh obce stojčínnepřekročil 60% prŮměru příjrnů za poslední 4 rozpočtové roky podle
práVního předpjsu upravujícíhorozpočtovoU odpovědnost' Při ověření byo zjlštěno,
Že porněr dluhu k plúměru příjmúza poslední 4 rozpočtové loky je nulový.
záuér zwáuy vychází z dokladů a jiných mateliálů, jejich výčet je souóástí této zprávy podle
s 10 odst' 2 písm' c) zákona č 42ol2o04 sť,'

stojčín19. března 2018
Za Krajský úrad Kraje Vysočina

Bc' lVIonika Havelková
kont.oloÍ poVěiený iízenim piezkÓUmání

Územní ceek má na základě s 7 pism. c) zákona o přezkoumáVání hospodaření práVo
doruč]t kontrololovi pověřenérnU řízenímpřezkoumání písernnéstanovisko k návrhu zpráVy
o Výsledku přezkoumání hospodaření a požadovat jeho přiLoženi ke zpláVě o Výsledku
přezkoumání hospodařen1' a to do 15 dnů ode dne předání návrhu této zpráVy'
Tato zpráVa o Výsledku přezkoumání hospodaření je současně náVrhem zpráVy o Výsledku
přezkoumání hospodaření' přičemžkonečným zněnírn se stává okarnŽikern malného
uplynutí lhůty stanovené V s 6 odst' 1 písm' d) zákona o přezkoumávání hospodaření'
k podání písemnéhostanoviska kontro|orov pověřenémU rízenímpřezkoumání nebo
okamŽikem Vzdáníse pláVa podat písernné s1anovjsko úzernního celku'

Zpráva o Výsledku přezkoumání hospodaření byla V souladu s ustanovením s 11 zákona
o přezkoumáVání hospodaření projednána a ]eden Výtisk převzal starosta obce stojčíns tím,
že se Vzdává práVa podai písemnéstanovisko územníhocelku dle s 7 písm' c) zákona
o přezkour1']áVání hospodaření'
Dne 19 března 2018
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RozděloVník:
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Počet výtisků
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