
Návrh závěrečného účtu

Závěrečný účet Městyse Božejov za rok 2014

(§ 17 zákona Č. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných
předpi ů)

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014

Schváleny Rozpočtová UpravellÝ
% plněni k

Plnění k 31.12.2014 upravenému
rozpočet opatieni rozpočet rozpočtu

Třída I - Daňové příjmy 6520000 643019 7 163 019 7 153 567 99,87
Třída 2 - Nedaňové příjmy 2516600 918313 3434913 3434644 99,99
Třída 3 - Kapitálové příjmy 350000 -349000 1000 920 92
Třída 4 - Přijaté dotace 116400 2457974 2574374 2574374 100
Příjmy celkem 9503000 3670306 13173306 13 163 505 99,92
Třída 5 - Běžné výdaje 9020000 -857 128 8 162872 8 152091 99,86
Třída 6 - Kapitálové výdaje 5668780 5668780 5668076 99,99
Výdaje celkem 9020000 4811 652 13831652 13 820 167 99,91

ISaldo: Příjmy - výdaje 483000 -1141346 658346 656662

Třída 8 - financování -483000 I 141344 658344 656662 99,74
Kontokorent 414301 414301 414301 100
Splátky úvěrů -483000 -93030 -576030 -576006 100
Prostředky minulých let 624435 624435 622780 99,73
Přenesená daňová povinnost 195 638 195638 195587 99,97

Údaje o plnění rozpočtu přjjmů, výdajů a o dal ích finančních op racích v plném členění podle
rozpočtové skladby jsou (výkaz FIN 2-12) jsou k nahlédnutí v úředních hodinách na úřadu městy e
Božejov. Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích jsou uvedeny v roční účetní
závěrce, ve výkazech rozvaha, výkaz zi ku a ztráty a v příloze účetní závěrky, které jsou také
k nahlédnutí na úřadu městyse Božejo .

2) Stavy na bankovních účtech

název účtu stav účtu k 1.1.2014 stav účtu k 31.12.2014
běžný účet - kontokorent 624455,29 Kč -414301,11 Kč
Běžný účet - CN B 319 432,49 Kč 273,19 Kč
účet - sociální fond 728,00 Kč 2 130,00 Kč
účet úvěrový - COV - I 207000,00 Kč - 93 I 000,00 Kč
účet úvěrový - MŠ - 2 000 000,00 Kč - I 699 994,00 Kč

3) Údaje o hospodaření s majetkem mě tyse

účet text stav k 1.1.2014 Stav k 31.12.2014
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 14586000 Kč 145 860,00 Kč
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 146383,29 Kč 146383,29 Kč
031 Pozemky 64 195 292,22 Kč 63 909 7 12,22 Kč
036 Pozemky určené k prodeji O 347450,00 Kč



021 Stavby - budovy 50 072 918,09 Kč 56587040,33 Kč
022 Ostatní movité věci a soubory movit, věcí 927 732,00 Kč 927 732,00 Kč
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 I71 5 14,91 Kč 2 142641,01 Kč
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 174000,00 Kč 174000,00 Kč
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 4 461 340,44 Kč 3713396,00 Kč
052 Zálohy na dlouhodobý majetek O 37750,00 Kč
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek-akcie 185 200,00 Kč 185 200,00 Kč
901 Jiný drobný dlouhodobý nehm. majetek O 1420,00 Kč
902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 300 104,95 Kč 366499,95 Kč

4) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné
úrovně

Dotace do rozpočtu obce za rok 2014 činily celkem 2 574 374,98 Kč. Rozpis přijatých dotací a jej ich
čerpání v průběhu roku 2014 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány.

poskvt. účel UZ položka rozpočet čerpání % poznámka
SFZP Rybník Malášek 90877 4213 88 811 99 88811,99 100

Dotace z
MŽP Rybník Malášek 15827 4216 I 154567,99 1 154567,99 100 EU
Všeobecná
pokladní Komunální volby a
správa volby do Senátu ČR 98187 4111 17133,00 17 133,00 100
Všeobecná
pokladní
správa Volby do EP 98348 4111 12316,00 12316,00 100
MFCR výkon stát. správy 4112 116400,00 116400,00 100
Kraj inve tiční dotace od
Vysočina kraje 4222 969460,00 969460,00 100
Kraj Neinve tiční dotace
Vysočina od kraje (POV) 00090 4122 10600000 106000,00 100
Kraj Neinve tiční dotace
Vysočina od kraje 4122 102006,00 102006,00 100

Příspěvky
na šk.

Obecní Neinv. tran f. od družinu a
úřady obcí 4121 768000 7680,00 100 šk. jídelnu

CELKEM 2574374,98 2574374,98 100

S) Hospodaření příspěvkové organizace - Základní škola a mateř ká škola

Výnosy Hlavní činnost 5 126 308,90 Kč
Hospodářská činnost 269 330,00 Kč

Celkem výnosy 5 395 638,90 Kč
Náklady Hlavní činnost 5 126308,90 Kč

Hospodářská činnost 269 330,00 Kč
Celkem výdaje 5 395 638,90 Kč

I Výsledek hospodaření o



Peněžní fondy
stav k 1.1.2014 stav k 31. 12.2014

Fond kulturních a sociálních potřeb 4577,12 Kč 4226,12 Kč
Investiční fond 54329,00 Kč 55629,00 Kč

Výkazy pří pěvkové organizace j ou k nahlédnutí na úřadě rněstyse.

5) Zpráva o výsledku přezkoumání ho podaření obce za rok 2014

Přezkoumání hospodaření provedl pan Jaro lav Pachr - kontrolor pověřený řízením přezkoumání.
Přezkoumání bylo provedeno v ouladu e zákonem Č. 420/2004 b. o přezkoumávání ho podaření
územních samosprávných celků a dobrovolných vazků obcí dne 19. března 2015.

Závěr zprávy: Při přezkoumání ho podaření městy e Božejov nebyly zjištěny chyby a nedostatky
výjimkou nedo tatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které nebyly napraveny a jsou uvedeny
čá ti C zprávy (čtrnácté zasedání za tupitel tva mě ty e bylo konáno dne II. 12. 2013 a patnácté až

dne 18.3.2014, cožje za den ča ové období než tanovuje zákon o obcích)

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání ho podaření obce za rok 2014 je vyvěšeno na
elektronické úřední desce.

V Božejově 1.!;. 2015

Vypracovala: Sochorová J. - účetní

Vyvěšeno: l C2.oť ejmuto:

ME V
394 61 8cžejov



I
Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
Žižkova 57, 58733 Jihlava

Stejnopis č.: ;1

Č. j.: KUJI 1512212015 KO

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
městyse Božejov

se sídlem Božejov 111,39461 Božejov, IČO 00247855
za rok 2014

Přezkoumání hospodaření za rok 2014 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne 11. srpna 2014 podle § 5 odst. 3 zákona Č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Přezkoumání bylo provedeno dne
13. listopadu 2014 jako dílčí přezkoumání a dne 19. března 2015 jako konečné
přezkoumání na základě žádosti městyse v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání
hospodaření. Posledním kontrolním úkonem ve smyslu § 12 odst. 1 písmo g) zákona
č.255/2012 Sb., o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne
19. března 2015.

Místo provedení přezkoumání: Městys Božejov

Božejov 111

39461 Božejov

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
pověření číslo 584/14

- kontrolor:
pověření číslo 575/14

Jaroslav Pachr

Ing. Libor Hartmann

Podklady předložili: Miroslav Tříska - starosta

Jitka Sochorová - 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 skutečností podle předmětu a obsahu
přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních
předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

tel.: 564602707, fax: 564602434, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, Internet: www.kr-vysocina.cz
IČO: 70890749, 10 datové schránky: ksab3eu



A. Výsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření městyse Božejov nebyly zjištěny chyby a nedostatky
s výjimkou nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které nebyly napraveny
a jsou uvedeny v části C zprávy.

8. Písemnosti využité při přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření městyse 8ožejov byly využity následující
písemnosti:

Rozpočtová opatření - č. 1 ke dni 18.03., č. 2 k 10.06., č. 3 k 01.07., č. 4 ke 14.07., č. 5
k 01.08., č. 6 ke 04.08., č. 7 k 16.09. ač. 8 k 31.10.2014

Závěrečný účet - za rok 2013 projednán a schválen zastupitelstvem dne 18.03.2014
Návrh rozpočtu - na rok 2014 zveřejněn na úřední desce od 22.11. do 11.12.2013,

elektronicky od 25.11. do 11.12.2013
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - pro příspěvkovou organizaci

ZŠ a MŠ Božejov ze dne 16.12.2013
Rozpočtový výhled - na období let 2014 až 2016 z července 2013
Schválený rozpočet - na rok 2014 ze dne 11.12.2013
Účtový rozvrh - platný pro rok 2014
Evidence majetku - vedena v PC
Mzdová agenda - za září 2014
Účetní doklady - za měsíc únor 2014 (100020 - 100043)
Příloha rozvahy - sestavena k 31.10.2014
Pokladní kniha (deník) - za měsíc únor 2014
Pokladní doklady - za měsíc únor 2014 (42 až 112)
Bankovní výpisy - za měsíc únor 2014 (ČS 20 - 43)
Výkaz zisku a ztráty - sestaven k 31.10.2014
Hlavní kniha - k 31.10.2014
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven k 31.10.2014
Rozvaha - sestavena k 31.10.2014
Kniha odeslaných faktur - za období leden až říjen 2014 (01 - 019)
Evidence poplatků - seznamy plátců pro rok 2014
Účetní deník - k 31.10.2014
Kniha došlých faktur - za období leden až říjen 2014 (01 - 297)
Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkové organizace - ZŠ a MŠ jako přísp.org.,

jednotka SDH a místní knihovna jako org.složky
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - na volby do EP (ÚZ 98348) a volby

do zastupitelstva (ÚZ 98187)
Dohody o provedení práce - ze dne 02.04.2014 na úklid veřejných ploch a chodníků,

z 01.07.2014 na sečení a úklid trávy
Smlouvy nájemní - smlouvy o pronájmu hrobových míst z 18.06. a 01.09.2014
Smlouva o věcném břemeni - smlouva č. 4910-020/002/2014-PE ze dne 17.09.2014

s E.ON Distribuce, a.s.
Výsledky kontrol zřízených organizací - protokoly o výsledku veřejnosprávních kontrol

v Z$ a MŠ Božejov ze dne 10.06. a 30.09.2014
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 11.12.2013 (14), ze dne

18.03.2013 (15), ze dne 17.06.2014 (16) a ze dne 16.09.2014 (17)
Zápisy z jednání finančního výboru ze dne 27.05., 10.06. a 30.09.2014
Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 27.05.2014
Schválení účetních závěrek městyse a příspěvkové organizace ze dne 18.03.2014
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Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:

Zápisy z jednání finančního a kontrolního výboru ze dne 04.12.2014
Rozpočtový výhled - na období let 2015 až 2019 přijat zastupitelstvem dne 16.12.2014
Rozpočtová opatření - č. 9 ke dni 28.11.2014 a č. 10 ke dni 16.12.2014
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 31.12.2014
Rozvaha - sestaven ke dni 31.12.2014
Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 31.12.2014
Hlavní kniha - sestaven ke dni 31.12.2014
Účetní deník - ke dni 31.12.2014
Pokladní kniha (deník) - za prosinec 2014
Kniha došlých faktur - za období listopad a prosinec 2014 (298 - 361)
Kniha odeslaných faktur - za období listopad a prosinec 2014 (020 - 032)
Evidence poplatků - seznamy plátců pro rok 2014
Inventurní soupisy majetku a závazků - vyhotoveny ke dni 31.12.2014
Plán inventur ze dne 28.11.2014
Inventarizační zpráva ze dne 31.01.2015
Mzdová agenda - předpis mezd za prosinec 2014
Evidence majetku - vedena v PC
Účetní doklady - za prosinec 2014 (ČS 100239 - 100249)
Pokladní doklady - za prosinec 2014 (478 - 527)
Bankovní výpisy - za prosinec 2014 (ČS č. 2014/239 - 2014/249)
Smlouvy o převodu majetku - dvě smlouvy o koupi pozemků s právní účinností ke dni

20.10.2014 a ke dni 11.11.2014; dohoda o narovnání ze dne 10.10.2014
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - v rámci Programu obnovy venkova

Vysočiny (smlouva ZZ00789.0335 ze dne 01.08.2014)
Odměňování členů zastupitelstva - schváleno zastupitelstvem dne 04.11.2014
Příloha rozvahy - sestaven ke dni 31.12.2014
Dohody o provedení práce - ze dne 05.11.2014 na vedení kroniky, ze dne 07.11.2014

na údržbu veřejných prostor, ze dne 08.12.2014 nay topení v sále
Smlouvy o dílo - č.9/2014 ze dne 22.07.2014 s firmou Lubomír Jonáš - A na stavební úpravy

sociálního zařízení v budově čp.111, ze dne 07.10.2014 s firmou WETLAND s.r.o.
na revitalizaci rybníka Malášek

Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 04.11.2014, ze dne 16.12.2014 (2)
Vnitřní předpisy a směrnice - platné pro rok 2014

c. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků

Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí rok nebyly zjištěny chyby
a nedostatky.

Při dílčím přezkoumání za rok 2014 byly zjištěny následující chyby a nedostatky:

Čtrnácté zasedání zastupitelstva městyse bylo konáno dne 11.12.2013 a patnácté až dne
18.03.2014, což je za delší časové období než stanovuje zákon o obcích.
nenapraveno

Při schvalování závěrečného účtu městyse za rok 2013 bylo v zápise z jednání zastupitelstva
a v usnesení pouze uvedeno, že: "zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce za rok
2013", tj. bez zákonem stanoveného vyjádření.
napraveno
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D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření městyse Božejov za rok 2014,

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

Nedostatky spočívající v porušení povinností územního celku stanovených zvláštními
právními předpisy

- Zastupitelstvo obce se nesešlo nejméně jedenkrát za 3 měsíce. (porušení povinnosti)

II. 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 rok 2014 nebyla zjištěna rizika vyplývající z chyb
uvedených v části D. I. této zprávy, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření
územního celku v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

Poměrový ukazatel Hodnota ukazatele

Podíl pohledávek na rozpočtu 14,53 %

Podíl závazků na rozpočtu 20,95 %

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 0%

Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 3,89%

Ukazatel dluhové služby 4,86%

Podíl provozního salda k běžným příjmům 25,55 %

Komentář: Ke dni 31.12.2014 vykázal městys zůstatek dvou nesplacených úvěrů ve výši
celkem 2.630.994 Kč.

V Božejově 19. března 2015
KRAJSKÝ ÚŘAD
KRAJE VYSOLINA

Odbor kontroly
Žižkova 57,58733 Jihlava

·1 ~.

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

Jaroslav Pachr - ~C--"---~-=y--

kontrolor pověřený řízením přezkoumání podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Ing. Libor Hartmann

kontrolor podpis kontrolora
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Územní celek má na základě § 7 písmo 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 této zprávy.

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 písmo d) zákona o přezkoumávání hospodaření,
k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání' nebo
okamžikem vzdání se práva podat písemné stanovisko územního celku.

Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje
dílčího přezkoumání.

výsledky

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona
o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převzal starosta městyse Božejov
s tím, že se vzdává práva podat písemné stanovisko územního celku dle § 7 písmo c) zákona
o přezkoumávání hospodaření.

Dne 19. března 2015

MĚSTYS aOŽEjOV
394 61 Božejov

Miroslav Tříska
.......~ ...

starosta podpis starosty

Poučení

Územni samosprávný celek je podle § 13 odst. 1 pism. b) zákona o přezkoumávání hospodaření povinen
příslušnému přezkoumávajícímu orgánu tj. Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru kontroly, nejpozději
do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku podat písemnou
informaci o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedenýchve zprávě.

Územní samosprávný 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 (§ 13 odst.2 zákona o přezkoumávání hospodaření).

Za nepřijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření
nebo za nesplnění výše uvedených povinností se územnímu samosprávnému celku uloží dle ustanoveni § 14
odst. 1 písmo b) a c) zákona o přezkoumávání hospodaření pokuta za správní delikt až do výše 50.000 Kč
v každém jednotlívém případě.

Rozdělovník:

Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal

1 1x Městys Božejov Miroslav Tříska

2 1x Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
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