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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Milešín

se sídlem Milešín 42,594 51 Kňžanov, lČo oauzz+g
za rok 2O16

přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doruČeným
územnímu celku dne 17. květena 2O17 podle § 5 odst. 3 zákona č.42Ol2004Sb.,
o přezkoum ávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazkŮ obcí
(dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Přezkoumání bylo provedeno dne
8. června 2017 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu
s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření, Posledním kontrolním úkonem ve smyslu § 12

odst. 1 písm. g) zákona č. 255l2Q12 Sb., o kontrole bylo vrácení podkladŮ vyŽádaných
k přezkoumání dne 8. června 2017.

Místo provedení přezkoumání: obec Milešín

Milešín 42

594 51 Křižanov

Přezkoumání vykonala:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
pověření číslo: 201 6 50841 42_9

Hana sobotková

Podklady předložily: Milada strakerlová - starostka

Ludmila svobodová - účetní

předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst, 1 a 2 zákona
o přezkoum ávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu
přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních
předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.
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Bankovní výpisy - výpis Komerční banka č. 12, České národní banky č. 12 - běžné účty
sezŮstatky ke dni 31. 12,2016, výpis Komerční banky č. 1 - úvěrorrý účet se zůstatkem
ke dni 31.12.2016
Účetní doklady - č. v12 ze dne 7.3.zarc -v22 ze dne 31. 3. 2016, č. P25 ze dne
12.3.2016-P 57 ze dne 30. 3.2a16
Pokladní kniha - předložena ke dni 31. 12. 2016
Evidence poplatků - předložena ke dni 31. 12. 2016 - psi, odpady
Evidence majetku - předložena ke dni 31. 12" 2016
lnventurní soupis majetku a závazků - sestaven a doložen ke dni 31. 12. 2a16, plán inventur
ze dne 9. 12. 2016, proškolení inventarizaění komise ze dne 15. 12, 2O16, inventarizační
zpráva ze dne 5. 1.2017
Mzdová agenda - rekapitulace mezd za měsíc prosinec 2016
Odměňování členů zastupitelstva - předložena platná v,ýše odměn zastupitelů pro rok 20,16
Smlouva o převodu majetku - kupní smlouva ze dne 26. 6. 2a16, obec jako prodávající
Pozemek parcela Č. 23115, č. 23116 a č. 23117, schválena zastupitelstvem ze dne
22. 11. 2013, právní účinky vkladu na KÚ ze dne 31 . 10. 2016
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - smlouva o poskytnuté
é. ZZ01488,0576 "Oprava mostku a místní komunikace", závěrečná
ze dne 6.1.2017
Úěetni závérka - účetní závérky obce za rok 2015 schválena zastupitelstvem obce dne
22.6.2016
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - zápisy ze dne 30. 12. 2015, 18. 1. 2016,
22. 4. 2016,29. 6.2016,2a. 1a. 2016, 9. 12.2016,28. 12.2a16
Zápisy o činnosti výborů - zápisy finančního výboru ze dne 4,7.2016 a 31. 12. 2016, zápisy
kontrolního výboru ze dne 6. 5. 2016 a 12. 10.2Q16

c. plnění opatření přiiatúch k nápravě chvb a nedostatků

Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly ziištěny chyby
a nedostatky nebo tyto nedostatky již byly napraveny

Při dílČím přezkoumání za rok 20í6: dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2016 nebylo
provedeno,

D. Závěr

l. Při přezkoumání hospodaření obce Mileš ín za rok 2a16

byIy zjištěny chyby a nedostatky
uvedené v ustanovení§ 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření, a to

Nedostatek, spočívající ve vzniku správního deliktu podle zákona upravujícího
rozpočtová pravidla územních rozpočtů

- Územní samosprávný celek nezveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup úplné
znění návrhu závěrečného účtu včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání. (správní
delikt)

Nedostatek, spočívající v porušení povinností územního celku stanovených zvláštními
právními předpisy

- Zastupitelstvo obce se neseš/o nejméně jedenkrát za 3 měsíce. (porušení povinnosti)
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ll. Rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření za rak 2016 nebyla zjištěna žádná rizlkavyplývajícíz chyb
uvedených v části D. l. této zprávy,.která by mohla mít negativní dopad na hospodaření
územního celku v budoucnosti.

lll. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

Dlouhodobé pohledávky vedené na účtu 451
celkem 340 500,- Kč.

- Dlouhodobé úvěry činily ke dni 31 . 12. 2016

Milešín 8. června2017

Za Krajský úřad Krale Vysočina

Hana sobotková

KRAJsrÝ ÚŘnn
KRAJE VY§oČlNA

ocjbor kcntroiv
ŽiŽkova 57, 587 ll jihtava
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podpis kontrolora pověřeného řizením přezkoumán í

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 zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření, a to do 15 dnů ode dne předání návrhu tétg zprávy.

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

ii Hodnota ukazatele

Podíl pohledávek na rozpočtu

Podíl závazků na rozpočtu 7,10 o/o

,?,??T

2,87 oÁ

Podílzastaveného majetku na celkovém majetku

Podíl provozního salda k běžným příjmům

Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům

Ukazatel likvidity
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Poměrový ukazate|

0,00 %

Ukazatel dluhové služby 5,75 o/o

9,64 o/o

11,62



Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně návrhem zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného
uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona o přezkoumávání hospodařenÍ,
k Óodání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání nebo
okamžikem vzdání se práva podat písemné stanovisko územního celku,

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona
o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden vlýtisk převzal starostka obce MileŠÍn

s tím, že se vzdává práva podat písemné stanovisko územního celku dle § 7 písm. c) zákona
o přezkoumávání hospodaření.

Dne 8. óervna 2a17

p',ť§,r
Milada strakerlová r%ru

Poučení

územní samosprávný celek je podle § 13 odst, 1 písm, b) zákona o přezkoumávání hospodaření Povinen
příslušnému přbzkoúmávajícímu orgáňu tj. Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru konťoly, nejpozději
bo 15 dnů po projednání Íéto zprávý spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku podat písemnou

informaci o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávé_

územní samosprávný celek je dále povinen uvést v informaci thůtu, ve které podá písemnou zprávu o Plnění
přijatých opatření a v táo lhůtě ji krajskému úřadu zaslat (§ 13 odst. 2 zákona o přezkoumávání hospodařenÍ).

Za nepřijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o v,ýsledku přezkoumáni hospodaření
nebo Ža-nespIncni uys. uvedených povinností se územnímu samosprávnému celku uloží dle ustanovení § 14

odst. 1 pism. u; a ci zákona o ňřezŘoumávání hospodaření pokuta za správní deIikt až do výše 50.000 Kě
v každém jednotlivém případě.
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Rozdělovník:

Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal

1 1x obec Milešín Milada strakerlová

2 1x Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly


