Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly

Žizkova 57, 5B7 33 Jihlava

Stejnopis č.:,y'
č.1,: ru.lt 4597t2o19 Ko

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce košetice
se sídlem 5. května 146,394 22 Košetice, lČO: 00248444
za rok2018

v.

Přezkoumání hospoda ření za rok 2018 bylo zahájeno písemným orŮr"nírn doručeným
územnímu celku dne 12. záři 2018 podle § 5 odst. 3 zákona č.42012004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územníchsamosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Přezkoumání bylo provedeno dne
fi. řllna 20í8 jako dílčípřezkoumání a dne 5. února 2019 jako konečnépřezkoumání
na základě žádosti obce v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření. Pos|edním
kontrolním úkonem ve smyslu § 12 odst. 1 písm.9) zákona č.25512012 Sb., o kontrole bylo
vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 5. února 2019.
Místo provedení přezkoumání:

obec košetice
5. května 146

394

22 Košetice

Přezkoumání vykonaIi:
- kontrolor pověřený ťízenímpřezkoumání:
pověření číslo201 8500381 3_1

lng. Libor Hartmann

- kontrolor:

lng. Kateřina Hamanová

pověření číslo201 8500381 3_1 0
- kontrolor:
pověření číslo201 8500381 3_9

Podklady předložily:

RN Dr. Arnoštka Ženčáková

lng. Blanka Veletová - starostka
zuzana cichrová - účetní
lng. Karo|ína Čmuchová - účetní

předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnostípodle předmětu a obsahu
přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonůse vychází ze znění právních
předpisů platných ke dni uskutečněnítohoto úkonu.
Žižkova 57,587 33 Jihlava, lČo: zo890z,*9t
lD datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz
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A.

VÝsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Košetice nebyly zjištěny chyby a nedostatky,

B.

plnění 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 dí!čímpřezkoumání za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C.

Závěr

l.

Při přezkoumání hospodaření obce Košetice za rok 20'l8

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
J

ll.

nedostatků a která mohou mít
negativní dopad na hospodaření územníhocelku v budoucnu:

Rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb

a

Při přezkoumání hospodaření za rok 2018 nebyla zjištěna rizika, která by mohla

mít

negativnídopad na hospodaření územníhocelku v budoucnosti.

!|l. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
Poměrový ukazatel

Hodnota ukazatele

Podi| nohtedáyek na rozpočlu
Podíl závazků na rozpočtu

2,16

o/o

3,61

o/o

4,26

o/o

Ukazatel dluhové služby

52,48

o/o

Podíl provozního salda k běžným příjmům

33,50 %

Podílzastaveného majetku na celkovém majetku
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům

Ukazatel likvidity

8,44

Komentář:
Ke dni 31. 12.2018 vykazovala obec dlouhodobé závazky v celkové výši 4 734 402/9 Kč.

FiSkální PravidlO

(podíl dluhu k průměru příjmůza poslednía roky)

i

26,63

o/o

Dluh nepřekročil 60 % průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

lV. Ostatní upozornění a sdělení:
Vysoký podíl dluhové služby k 31, 12. 2018 (52,48%) byl způsoben mimořádnou splátkou
bankovního úvěru ve výši 17 041 925,93 Kč, která byla provedena dne 6. 11.2018
po obdrženítransferu (financování akce "RozšířeníMŠKošetice").
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Košetice 5. února 2019

KRAJSKÝ ÚŘnO

KRAJE VYSOČlNA

ZaKralský úřad Kraje Vysočina

_ Odbor
Zižkova

kontroly
57, 587 33 Jihlava
-l 5-

{eÁ,-_

lng. Libor Hartmann
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

k

RNDr. Arnoštka Ženčáková

,4

podpis kbntrolora

kontrolor

Poučení
Územní celek má na základě § 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření právo
doručit kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání písemné stanovisko k návrhu zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření a požadovat jeho přiložení ke zprávé o výsledku
přezkoumání hospodaření, a to do 15 dnů ode dne předání návrhu této zprávy.

Územní samosprávný celek je podle § 13 odst, 1 písm. b) zákona o přezkoumávání
hospodaření povinen příslušnémupřezkoůmávajícímu orgánu tj, Krajskému úřadu Kraje
Vysočina, odboru kontroly, nejpozději do í5 dnů po projednání této zprávy spolu
se závěrečným účtemv orgánech územníhocelku podat písemnou informaci o přijetí
opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě.

Územnísamosprávný celek je dále povinen uvést v informaci lhůtu, ve které podá písemnou
zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě ji krajskému úřadu zaslat
dle § 13 odst. 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.
nepřijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření nebo za nesp|nění výše uvedených povinností se územnímu
samosprávnému celku uložídle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona
o přezkoumáváni hospodaření pokuta za přestupek až do výše 50 000 Kč v každém
jednotlivém případě.

Za

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně návrhem zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření, přičemžkonečným zněním se stává okamžikem marného
uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona o přezkoumávání hospodaření,
k podání písemnéhostanoviska kontrolorovi pověřenému řízenímpřezkoumání nebo
okamžikem vzdání se práva podat písemnéstanovisko územníhocelku.

rato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje výsledky dílčíhopřezkoumání
a přílohu Písemnosti využitépří přezkoumáníobsahující3 strany.
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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona
Ó'přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk včetně přílohy Převzala starostka
obce Košetice s tím, že se vzdává práva podat písemnéstanovisko Územního celku dle
dne 5. února 2019,
§ 7 písm. c) zákona o přezkoum ávání hospodaření

l,.
(.trh, -(

lng. Blanka Veletová

podpis starostky

OBEC KOŠEnCE
39422 Košetice í46

lčo: 00248444

-

Rozdělovník:
Předáno

Převzal

Stejnopis

Počet výtisků

1

1x

obec košetice

lng. Blanka Veletová

2

1x

Krajský úřad Kraje Vysočina

odbor kontroly
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pŘílonn
písemnosti vvužitépři přezkoumání

při dílčímpřezkoumání hospodaření obce Košetičeby|y vyuŽity

následující

písemnosti:

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu - na roky 2Q19 až 2022 zveřqněn na Úřední desce
a internetových stránkách obce od 5. 3, 2018 do 22, 3. 2018
Schválený střednědobý výhled rozpočtu - na roky 2019 až 2022 schválen zastupitelstvem
obce dn6L 22.3.2018 a zveřejněn dne 23. 3. 2018 na internetových stránkách obce vČetně
oznámení na úřední desce obce, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné
podoby
pravidia rozpočtovéhoprovizoria - pro rok 2018 schválena zastupitelstvem obce dne
14. 12. 2017, zveřejněna dne 15. 12_ 2017 na internetových stránkách obce vČetně
oznámení na úřednídesce obce, kde jsou zveřejněna a kde je možno nahIédnout do listinné
podoby
Návrh rozpočtu - na rok 2018 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce
od 5.3.2018 do 22.3.2018
Schválený rozpočet - na rok 2018 schválen zastupitelstvem obce dne 22. 3. 2018
a zveřejněn od 23. 3. 2018 na internetových stránkách obce včetně oznámení na Úřední
desce obce, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - pro Základní školu a mateřskou
školu Košetice ze dne 23. 3.2018
Rozpočtová opatření - schválena starostkou obce:
- ě. 4 dne 2Q. 6,2018, zveřejněné od 25. 6. 2018 na internetových stránkách obce
- ě. 7 dne 21, 9. 2018, zveřejněné od 24- 9. 2018 na internetových stránkách obce
- na úřednídesce obce zveřejněno oznámení, kde jsou zveřejněna a kde je moŽno
nahlédnout do jejich listinné podoby
Návrh závěrečnéhoúčtu- za rok 2O17 včetnézprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 18. 5, 2018 dO 7, 6. 2018
Schválený závěrečný účet- za rok 2017 schválen zastupitelstvem obce dne 7,6.2018
s výrokem bez výhrad a zveřejněn od 15. 6. 2018 na internetových stránkách obce vČetně
oznámení na úřední desce obce, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné
podoby
úeetni závérka obce za rok 201z a Účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola
a mateřská škola Košetice za rok 2017 schválena zastupitel§tvem obce dne 7.6.2018
Yýkazpro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 30. 9.2018
Yýkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 30. 9, 2018
Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 30. 9.2018
Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2018
Mzdová agenda - Rekapitulace mezd za měsíc září 2018
Evidence majetku - přírůstky a úbytky za období leden ažzáří 2018
Hlavní kniha - za období leden ažzáří 2018
Kniha došlých faktur - ke dni 30. 9. 2018 (faktura č. 18001 až 18244)
Kniha odeslaných faktur - ke dni 30. 9. 2018 (faktura ó. 18001 až 18007)
Bankovní výpisy
-a.s., -_ke dni 30. 9. 2018 k běžným rlčtům(Waldv_iertler Sparkasse Bank, AG,
Československá obchodní banka, a.s, a Črua; a k Úvěrovému ÚČtu
Fio Bank,
(Československá obchodní banka, a.s,)
účetnidoklady - za měsíc září 2018 k bankovnímu výpisu č. 9 Waldviertler Sparkasse
Bank AG
Pokladní kniha - ke dni 30. 9,2018
pokladní doklady - za měsíc září 2018 (příjmové pokladní doklady č, 162 aŽ 181, výdajové
pokladní doklady č. 177 až 196)
Evidence poplatků - ke dni 30. 9. 2018 (komunálníodpad, psi)

)

Darovací smlouva ze dne 21. 12. 2017, poskytnutí finančního daru ve výši 7 o0o Kč TJ
START Lukavec, z.s. schváleno zastupitelstvem obce dne 14. 12.2017 (finančnídar odeslán
na účetpříjemce dne 'í5. 1,2018)
S1lowa o p9gkytnutí finančníhodaru ze dne 6. 4,2018, poskytnutífinančníhodaru ve výši
'12 000 KČ CSZ Košetice - Jezinky schváleno zastupitelstvem
obce dne 22. 3. 2018 (finanční
dar odeslán na účetpříjemce dne 12,4.2018)
Darovací smlouva ze dne 8. 1.2018 (obci darována radiostanice a motorová pila)
Smlouvy o převodu majetku - Kupní smlouva a smlouva o zřízení předkupního práva ze dne
3. 7, 2018 s právními účinkyvkladu do katastru nemovitostí ke dni 17. 7. 2018 (záměr
prodeje pozemku zveřejněn od 23. 5. 2018 do 7. 6, 2018, prodej pozemku schválen
zastupitelstvem obce dne 7. 6. 2018)
Kupní smlouva ze dne 21,8,2018 s právními účinkyvkladu do katastru nemovitostí ke dni
21,8.2018 (záměr prodeje pozemku zveřejněn od 23.5.2018 do 7. 6.2018, prodej
pozemku schválen zastupitelstvem obce dne 7,6.2018)
Kupní smlouva ze dne 7.9.2018 na koupi traktoru Zetor
Faktura - Č.218189 vystavená dne 7.9.2018 na částku 153 Ooo Kč, uhrazena dne

10.9 2018
Smlouvy o pŮjČce - Smlouva o poskytnutí návratné finančnívýpomoci ze dne 28, 3, 2018,
poskytnutí návratné finančnívýpomoci Mikroregionu Košeticko ve výši 685 470,70 Kč
schváleno zastupitelstvem obce dne '12. 4.2018
Smlouvy a dalŠÍmajeriály k přijatým účelovýmdotacím - Vyúčtovánívýdajů v souvislosti
s volbou prezidenta Ceské republiky ze dne 8. 3. 2018
Dohody o provedení práce - ze dne 9. 1.2018 (příprava a úklid volební místnosti), ze dne
9, 4, 2018 (Úprava veřejné zeleně v obci), ze dne 1, 8, 2018 (na administrativní práce)
a ze dne 6.8.2018 (na úklid v obci)
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - konaného dne 14. 12. 2017, 15. 2. 2018,
22, 3. 2018, 12. 4. 2018,7, 6, 2018, 9. 8. 2018, 30. 8, 2018 a 20. 9. 2018
Zápisy o ěinnosti finaněního výboru ze dne 12.4,2018 a 12,9. 2O18
Zápisy o činnosti kontrolního výboru ze dne 12, 4, 2018 a 12.9. 20.18
Při koneČnémpřezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
RozpoČtovéopatření č. 9 schváleno starostkou obce dne 22. 11.2018, na internetových
stránkách zveřejněno 26, 11. 2018
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 31, 12.2018
Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 31. 12, 2018
Rozvaha - sestavena ke dni 31.12.2018
Příloha rozvahy - sestavena ke dni 31. 12. 2018
Kniha došlých faktur - ke dni 31 . 12.2018 (faktura č. 18001 až 1s348)
Kniha odeslaných faktur - ke dni 31. 12.20'l8 (faktura č. '18OO1 až 1so16)
Bankovní výpisy - ke dni 31.12.2018k běžným účtům(Waldviertler Sparkasse Bank, AG,
Fio Bank, a.s., Československá obchodní banka, a.s. a ČNa) a k úvěrovému účtu
(Ceskoslovenská obchodní banka, a,s.)
ÚČetnídoklady - za měsíc listopad 2018 (bankovní výpis Waldviertler Sparkasse Bank, AG)
Pokladní kniha - ke dni 31. 12, 2018
Pok|adní doklady - za měsíc listopad 2018 (příjmové pokladní doklady č.2o5 až 223,
výdajové pokladní doklady č. 220 až 247)
lnventurní soupisy majetku azávazků - sestaveny ke dni 31.12.2018, Plán inventurze dne
15. 11. 2018, lnventarizačnízpráva ze dne 31. 1, 2018, Prezenčnílistina účastníků
školení
k zajištění inventarizace a způsobu jejího prováděníze dne
Mzdová agenda - přehled mezdza měsíc prosinec 2018
Odměňování ČlenŮ zastupitelstva - stanoveno a schváleno zastupitelstvem obce dne
15. 11. 2018
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Účetnictví ostatní - přírůstky a úbytky majetku ke dni 31. 12. 2018 (včetně přehledů
vyřazeného a zařazeného majetku)
- Stav rozpouštění transferů ke dni 31. 12. 2018
Smlouvy o převodu majetku:
- Smlouva o převodu vlastnictví k majetku Českérepubliky ze dne 21.9.2018, obci
od Ceské republiky - Hasičskéhozáchranného sboru Kraje Vysočina darován automobil
osobní JEEP a rampa signalizačnívcelkové účetníhodnotě 1263 023,30 Kč
- Smlouva o převodu vlastnictví k majetku Českérepubliky ze dne 12. 10.20,t8, obci
od Ceské republiky - Hasičskéhozáchranného sboru Kraje Vysočina darovány zařízení
vyprošťovacía hasícív celkové účetníhodnotě 536 859 Kč
Darovací smlouva ze dne 11. 12.2018, poskytnutí finančního daru ve výši 6 000 Kč HC
Košetice, z.s. schváleno zastupitelstvem obce dne 15. 11.2018 (finančnídar vyplacen
příjmovým pokladním dokladem č. V18000255 dne 12. 12. 2018)
Smlouvy o výpůjčce:
- Smlouva o výpůjčce2 - movité věci ze dne 14. 12.2019
- Smlouva o výpůjčce2 - nemovité věci ze dne 14, 12, 2018, záměr výpůjčkyzveřejněn
od 27. 11.2018 do 13. 12.2018 (výpůjčkyZákladní škole a mateřské škole schváleny
zastupitelstvem obce dne 13, 12,2018)
- Smlouva o výpůjčceč. 112018 ze dne 5, 1'1. 2018, od Mikroregion Košeticko půjčeny

kontejnery
Dodatek č. 6 ke Smlouvě o úvěru č.053211715671ze dne 16. 11.2018, dodatek schválen
zastupitelstvem obce dne 15. 11.2018
Smlouvy a dalšímateriály k přijatým účelovýmdotacím - Smlouva o poskytnutí dotace
lD ZZ2523.0008 ze dne 2. 10. 2018, investičnídotace ve výši 35 000 Kč na nákup
elektrocentrály, Závěrečná zpráva a vyúčtováníposkytnuté dotace ze dne 20. 11 , 2018
Faktura č. 1810-00953 ze dne 5. 10.2018 na částku 74 000 Kč včetně DPH, uhrazena dne
11. 10, 2018
- Smlouva o poskytnutí dotace ZZ02340.0476 ze dne 24. 9. 2018, neinvestičnídotace
ve výši 127 000 Kč na realizaci akce "Oprava příjezdové komunikace k čp. 242 a 243",
Závěrečnázpráva a vyúčtováníposkytnuté dotace ze dne 7. 12.2018
Smlouva o dílo číslo:519-043-0073 ze dne 24. 5.2018, předmět díla "Obec Košetice oprava MK 2018, cena díla 326 620,14 Kč včetně DPH
Faktura č,04396278 ze dne 30. 10. 2018 na částku 338795,21 Kč včetně DPH, uhrazena
dne 7. 11.2018
Dohody o provedení práce - ze dne 1. 11.2018 (grafické ztvárnění do pamětná knihy)
a ze dne 5.11.2018 (úprava veřejné zeleně a úklid v obci)
Výsledky kontrol zřízených organizací Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly
provedené uZákladní školy a mateřské školy Košetice ze dne 15, 10.2018
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - konaného dne 31 . 10.2018, 15. 11.2018
a 13. 12.2018

-
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