
l(raiský úřad Kreie Vlsočina
odboř konfro|y

Žizt<ova 57, 587 33 Jihlava
Stejnopis č": /

č. i.: xu.lt 46§5nfi7 Ko

Zpáva o výsledku přezkoumání hos@ařgní
obce slavětín

se sídlem §lavětín 7,58263 Ždírec nad Doubravou, lČo 00580082
za rck 2íH6

Přezkoumání hospodaření za rok 20't6 bylo zahájeno písemným oznámením doruČeným
územnímu celku dne 16.01.2017 podle § 5 odst. 3 zákona č. zan0M Sb., o přezkoumávání
nospooargrí rkernníďr samooprámýďr elku a &brolokriďr suazků obcí (dále ian zakon
o iť9ekdffiálání řrepodaňgr[- Přezkqrmáry{ bylo prq,eOeno dr€ 3& ledna Zí!.r7
jako 

- jednorázově přezkoumání na základě žádosti obce v souladu § § 4 zákona
o přezkoumávání hospodaření. Posledním kontrolním úkoneín ve smyslu § 12 odsl. 1

písm. g) ákona č. 25512012 Sb., o konfole bylo wácení podkladŮ vyŽádaných
k pňed<rumání díp 3{). bdna 2g17.

tísto provedení přezkoumání: obec §lavětín

§laĚtín 7
582 63 ŽCirec nd [}qÉraruu

PřezkounÉní vylonal:

-korffipo€řerrýřrzením přezkournání: Jarc§lavPacr§
pověření číslo: 201 650841 42_6

PodXHy píedložilfi: Jiň Stehrp - starosb

Maňe Antbrá - ú&ttí

předmět přezkoumání:

ftorrňerr $ed<ownffrí řpspodafurrí isan l@ urreere v § 2 offi. 1 a 2 zákcĚrá,

o přeá<oumávání hospodafuní. Přezkoumání hospodaření býo provedeno výťerovým
způsobem s ohledem na v,ýznamnost jednotlivýďr skutečností podle předmáu a obsahu
přezkoumání. Pň posuzování jednotliqých právních úkonů se vychází ze znění právních
pňedí*sů dď,ýď, kedni uskute#niffio t3<ornr-

A. VÝsledek přezkoumání

PÉ pňezkot§T§ání lrcspodaření fu §&aváín rrc§llr ziišétty ďyny a rcdocía§ty.

tel.: 564 602 7o7,tax §64 602 43t, e-+nait poeta@kr*vysocina.ca, lnteme{: tw.kr-vysocina.ce
Éo: zoaszag. lD dato* sárárd<y: ksabíbu



B. písemnosti vvužíté při přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Slavětín byly vyrĚity následuiící pisemnosti:

Sďwábní tffití aiy,ěťky obce a r* 2015 rctupitebtverrr dne 30_05.2Oí6
Záptsyz jednánífinenfuíh§ výboít ze dre 15.01., 0Z$4., 01.g7. a 01.10.2O16
Zápisy z jednání kontrolního výboru ze dne 12.a4., 12.a7. a 12ja.2a16
Rozpoětový yýhled - na oMobí let 2016 až?affi pňiat zasfupitelstvem dne 26.01.2015
Schválený rozpočÉt - pro rok 2O16 ze dne 28-12.2015
Rczpo&ova opa§ení - §tarc§ts.t ob€ §ď}váigto rryftoré opatření č. 1 dre 31.ff}., č. 2

dne 30.06. a č. 3 dre 29.ffi.anl§, za§upřblsfuern §ch\,ábno rozpo&oré opaťení č" 4 drre
28.11. a č. 5 dne 28.12"20í6

ZávěreČný účet - za rok 2015 projednán a schválen zastupitelstvem bez výhrad dne
25.04.2016 - navrh zavěrečfiérp účtu aeňeirĚn na úředni desce i ekaldronicky od 08.04.
da24.U_2O16

Yýkaz pro hodnocení plrĚní rozpoeu - s*tarref} ke dni 31-12.2a1§-
Rozvaha - sestavena ke dni 31.12.2a16
Výkaz zisku a áriáty - sestaven ke dni 31Í2.2:affi
Hbvni kniha - ses,tavena ke dni 3í.12.2016 :

U*mr defiik -za psirrec 2Oí6
Pokladní kniha - za plosirec 2Oí6
Kniha došlých faktur - za rok 2016 {01 - 96}
Kniha odeslaných faKur - za rok 2016 {01 - 15}
Evidence popla*ů - seznamy pláctt ro rc*t 2016 (Fi, odpaďy}
Vnitřní pHpb a srrĚrťpe - Sdr§ pro rc*t 2O16
lnventumÍ soupis maietku a zárrazků - inventumí soupisy vyhotoveny ke dni 31.12.2016. plán

inventur ze dne 01.12.201§, inventaŘační zpráva ze dne 27.a1,2g17
Mzdová agenda - předpis mezd za měsíc prosinec 2016
Evidence majďtu - ve&ra v PC
Uř-t í ffilady - za prGirBG 2(}í6 (KB ě- 29.7 - 329, Čnn e. ots1
Pokladní doklady - za prosinec 2016 (109 - 116)
Faktura - č- 20160827 ze dne22.12,2O16za opravu koryta vodoteče v obci Slavětin - úhrada

dne 29.12.2016 (výpis KB č. 12}
Bankornrí výpby - a prosircc 2016 (KB é. 12, Črte e. t+;
Smbuvy o pianodu maie&u - smbtrva o bezÉ$affim Svodu pozemků do v|estniórí obce

s právníúfinností ke dni 13,05.2016
Smlouvy a datší materiály k přijat,,ým účelovým dotacím - smlouva ZZg1488.a129 ze dne

27-09-2016 o pskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny na "Opfavu
ktr!íb patcÉt3 v obei §*avétín'- žffiGt o ffiaci ze dlre 19.$1.201§, závěreárá zpáva
a vyúčtorání ze dne 30.12.2í}í§

Smlouvy a další materiály k poslqfinutým účelov,ým dotac[m - veřejnoprávní smlouva ze dne
M.CI5.20í6 o poskytnuti dotace na provoz prodejny v obci - žádost o dotaci ze dne
26.01-2016 - prck}rtnuti dotae sďrváleno zastupitelstvem drre 31.03.20t6

]*á.rh rozpočfut - na rck 2016 areřeiněrr na úřední fuce i eblctrwricky od 0í.t2.
b 21.12.2015

Pffloha rozvahy - sestavena ke dni 31.12.2a16
Uftot{ rozvrh - platný pro rok 2016
Dohody o Fa§víli §nneti - ze dre 01-(§.2016 na r.tdržbrr obecni zekme a obecniho

maie{ku
Smlowa o dílo - ze drre 0í,08.20í6 ne opraw kwyta vodoůeče v obci Slavětín
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 28.12.2015, ze dne 25.01 .,2g,Q2.,

31 .03., 25.04., 30.05., 27 .ffi ., 25.a7 ., 26.09., 31 . 1 0., 28.1 1 . a 28j22B1 6
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c. plnění opatřeni přiiatÝch k nápravě ehvb a nedostatků

Při přezkoumání hcpodaření rizemního cellru za předchozí roky nsbyly {ištěny chyby
a nedostaťry nebo §to nedos@ry jĚ byly napíayeny.

Při dffiím pnezXorynn ni larck 2lí6: díEí pňezícanmání hospodaření za rok 2016 nebyb
píuÉftno.

D, Závěr

l. Pfi přeulrormÉní lpspodařeni ry §trnĚtín za rc* ilí6
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

ll" Rizika" keíá be dovodjt ze ziišúěnýďl ďryb a nedosiďrŮ a lGrá mďtou mÍt
rregatímí do$ na trospodař€ní úuelnního elku v budorcnu:

Pň přezkoumání hospodaření za rok 2016 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaňení územního elku v budoucnosti.

il- Porněrové ulrzabh ziĚtěné pň pňezlroumání tnapodařeni:

Poměrový ukazatel Hodnota ukazable

Podn pořtbdávek na rcryočtu 8,47 %

Podíl závazků na rozpočtu 1,63 olo

Podílrutaveí€ho male{ku na elkovém majetku í6,69 %

Podílcřifi zdroiú k ce$<ovým aktidrm 1,23Ys

Ukazatel dluhové služby 0,0O 7o

Podíl provoaniho saHa k běfuýín pňimůrn 28,19 %

Ukazatel likvidity 12,57

Slaiáín 30. Mla 2017

Za Krajský úřad Kraje Vyso§na

.larmlav Paďtr

KRAJsrÝ ÚŘno
KRAJE VYSOČlNA

, Odbor kontroly
Zižkova 37, 587 33 jihIava

kontrolor počňený řízením přez:l@umání

-J-

podpis kofltíobra porrěbíÉho íízEním pfuz*oumáni



Uzgnni ebk nrá na zákldě § 7 pivn. c} ákona o r$ezkoumávární hcpodaňení pávo
etĚft konboMvi pqrunu fterrím pMqmaní p8wrnne starrwislo,k náwřru zplthry
o výsbdku přezkoumání hospodabní a požadorď ieho pňložení ,ke zv*vé o výsbdku
přezkoumání hospdaření, a to do 15 dnů ode dne předání návrhu této zprávy.

Tato zpráva o výstedku pMtotrrrráni řrm$aHrí !e scĚasre navrtwn zrxrivy o výsbdku
pře*oum&rí lrepodaření, pfifumz koreffin zněrrím se sůává okanťikgn manÉlp
upřynutí lh&y stanovene v § § odst. í písm, d} zákona o pH<oumávání hospodaňení,
k pdání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumáni nebo
okamžikem vzdání se práva podat písemné stanovisko územního celku.

ZFáFa o výsbďeu pbátot§r,írrí řtospoelafuní byla v §sr$u § §ůaíw€ním § íí zákona
o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden vítisk přerzal starosta obce §lavětín
s tím, že se rrzdává práva @at písemné stanovisko úzernního celku dle § 7 písm. c} zákona
o přezkoumávání hospodaření.

ShĚtín 3}" keď}a 2017

Jiř Stehno

§la,o§ia podŇstarosty

Rozdělovník:

§teinopils Početvýti§ků Předáno Převzal

1 íx &ec §enÉÉfn JiH Stďlrp

2 1x Krajský úřad Kraje Vysočina dbor kontroly
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