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Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne 1. listopadu 2016 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 21. listopadu 2016 jako dílčí přezkoumání a dne 13. dubna 2017 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 13. dubna 2017.

Místo provedení přezkoumání: Městys Božejov

Božejov 111

394 61 Božejov

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
pověření číslo 20165013885_1

- kontrolor:
pověření číslo 20165084142_17

-kontrolor:
pověření číslo 20165084142_24

Ing. Veronika Parkanová

Monika Havelková

Ing. Radomír Tomandl

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: 564 602434, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, Internet: www.kr-vysocina.cz
IČO: 70890749, ID datové schránky: ksab3eu



A. Výsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření městyse Božejov nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Písemnosti využité při přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření městyse Božejov byly využity následující
písemnosti:

Rozpočtová opatření - ke dni 31. 10. 2016 - Č. 1, Č. 2, Č. 3, Č. ,~~ Č. 6, Č. 7, Č. 9 a Č. 10
(schválené starostou) a Č. 4 a Č. 8 (schválené zastupitelstvem) .
Návrh rozpočtu - na rok 2016 zveřejněn na úřední desce i elektronicky od 30. 11. do 15. 12.
2015
Schválený rozpočet - na rok 2016 schválen zastupitelstvem dne 15. 12. 2015
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - pro Základní školu a Mateřskou
školu Božejov pro rok 2016 ze 17. 12.2015
Rozpočtový výhled - na období let 2017 až 2019 přijat zastupitelstvem dne 15. 12. 2015
Faktura - Č. 1068307 z 31.8.2016 na částku 525.274,78 Kč na stavební práce "Stavební
úpravy a změna užívání části budovy čp. 1 v Základní škole v Božejově na sociální zařízení
II. a III. etapa". Faktura uhrazena dne 14. 9. 2016
Pokladní kniha - k 31.10.2016
Účetní doklady - Č. 100188 z 10. 10.2016
Kniha odeslaných faktur - k 31. 10. 2016 (faktura Č. 2016001 až 2016014, Č. 20169001
až 20169037)
Bankovní výpisy - k 31. 10. 2016 ČS, a.s. a ČNB
Pokladní kniha - k 31. 10. 2016
Kniha došlých faktur - k 31. 10. 2016 (neuhrazené faktury Č. 2016222 a 2016224)
Rozvaha - sestavena ke dni 31.10.2016
Hlavní kniha - ke dni 31.10.2016
Pokladní doklady - za měsíc únor 2016 (příjmové pokladní doklady P16000040 - P16000075
- výdajové pokladní doklady V16000042 - V16000061)
Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 31, 10, 2016
Účtový rozvrh - platný pro rok 2016
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 31.10.2016
Účetní deník - za měsíc říjen 2016
Příloha rozvahy - sestavena ke dni 31. 10. 2016
Darovací smlouvy - z 20. 5. 2016 spolku Zvoneček Pelhřimov jako neúčelový na činnost
spolku ve výši 10.000,- Kč
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - Program obnovy venkova Vysočiny
- smlouva Č. ZZ01488.0334 ze dne 19. 5. 2016 na realizaci akce "Stavební úpravy a změna
užívání části budovy čp. 1 v ZŠ v Božejově na soc. zařízení - II. + III. etapa"
Smlouvy o převodu majetku:
- kupní smlouva na prodej pozemku p.č. 1738 ze dne 21. 3. 2016 s právními účinky vkladu

do katastru nemovitostí dne 30. 3. 2016 (schválená zastupitelstvem městyse dne 23. 2.
2016)

- kupní smlouva na prodej pozemku p.č. 804/5 ze dne 15. 4. 2016. s právními účinky
vkladu do katastru nemovitostí dne 20. 4. 2016 (schválená zastupitelstvem městyse dne
23.2.2016)

- kupní smlouva na prodej pozemku p.č. 804/8 ze dne 9. 5. 2016 s právními účinky vkladu
do katastru nemovitostí dne 13. 6. 2016 (schválená zastupitelstvem městyse dne 23. 2.
2016)
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- kupní smlouva na prodej pozemku p.č. 1102/13 ze dne 28. 7. 2016. s právními účinky
vkladu do katastru nemovitostí dne 5. 8. 2016 (schválená zastupitelstvem městyse
dne 17. 5. 2016)

Smlouva o dílo - Č. 28/2016 z 6. 4. 2016 na zhotovení díla s názvem "Stavební a změna
užívání části budovy čp. 1 v Základní škole v Božejově na sociální zařízení - II. a III. Etapa"
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem - záměr prodeje pozemků zveřejněn
dne 21.1.2016,2.2.2016 a dne 29.4.2016
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 15. 12. 2016, ze dne 23. 2. 2016,
17.5.2016, 16.8.2016 a z 29.9.2016
Schválení účetní závěrky zřízené příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola
Božejov zastupitelstvem dne 17. 5. 2016
Schválení účetní závěrky městyse za rok 2015 zastupitelstvem dne 17. 5. 2016
Zápisy z jednání výborů: . :'

zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 5. 4. 2016
- zápis z jednání finančního výboru ze dne 5. 4. 2016

Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:

Rozpočtový výhled - sestaven na období let 2018 - 2020. Projednán a schválen
zastupitelstvem dne 15.12.2016
Rozpočtová opatření ke dni 31.12.2016
- č.11zedne7.10.2016
- Č. 12 ze dne 4. 11. 2016(schválené starostou)
- Č. 13 ze dne 15.12.2016 (schválené zastupitelstvem)
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 31. 12.2016
Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31. 12.2016
Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2016
Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2016
Účtový rozvrh - platný pro rok 2016
Hlavní kniha - sestavena a předložena ke dni 31.12.2016
Kniha došlých faktur - podle stavu ke dni 31. 12.2016 (faktury Č. 20160001 - 20160275)
Kniha odeslaných faktur- podle stavu ke dni 31.12.2016 (faktura Č. 2016001- 2016021)
Faktura Č. 21621680 ze dne 1. 12. 2016 na částku 111.918,10 Kč za provozování
infrastrukturního vodohospodářského majetku. Faktura byla uhrazena dne 7. 12. 2016
Účetní doklady
- Č. 100233
- č.610081
Bankovní výpisy - předloženy podle stavu ke dni 31. 12. 2016 (Česká spořitelna, a.s. a ČNB)
Pokladní kniha - předložena podle stavu ke dni 31. 12. 2016
Pokladní doklady - za měsíc prosinec 2016
- příjmové pokladní doklady P16000491 - P16000523
- výdajové pokladní doklady V16000494 - V 16000521
Evidence majetku - předložena podle stavu k 31. 12. 2016 (přírůstky a úbytky na
majetkových účtech SU 021, 028, 031, 042)
Inventurní soupisy majetku a závazků - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2016
- plán inventur pro rok 2016 ze dne 28. 11. 2016
- proškolení členů inventarizační komise ze dne 7. 12.2016
- Inventarizační zpráva ze dne 31. 1. 2017
Mzdová agenda - předpis mezd za měsíc prosinec 2016
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - Závěrečná zpráva a vyúčtování
k dotaci z Programu obnovy venkova Vysočiny - smlouva Č. ZZ01488.0334
ze dne 19. 5. 2016 na realizaci akce "Stavební úpravy a změna užívání části budovy čp. 1
v ZŠ v Božejově na soc. zařízení -II. + III. etapa ze dne 4.10.2016
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Dokumentace k veřejným zakázkám
- veřejná zakázka malého rozsahu - podlimitní na realizaci díla "Stavební úpravy a změna

užívání části budovy č.p, 1 v Základní škole v Božejově"
- výzva k podání cenové nabídky ze dne 23. 2. 2016
- potvrzení o převzetí zadávací dokumentace doloženo od 6-ti firem
- určení výběrové komise dne 23.2.2016
- otevírání obálek dne 24. 3. 2016
- seznam doručených a přijatých nabídek ze dne 24. 3. 2016
- Protokol o otevírání obálek a hodnocení nabídek ze dne 24. 3. 2016
- Smlouva o dílo Č. 28/2016 ze dne 6. 4. 2016 za cenu díla 698.665,- Kč bez DPH

(845.384,65 Kč včetně DPH). Smlouva zveřejněna na Profilu zadavatele dne 6. 4. 2016
(systémové číslo P16V00003064) , ť

- skutečně uhrazená cena díla ve výši 845.384,65 Kč včetně DPH zveřejněna na Profilu
zadavatele dne 15. 9. 2016 '

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem - záměr pronájmu nebytových prostor zveřejněn
na úřední desce i elektronicky od 28. 11. 2016 do 15. 12. 2016)
Smlouvy nájemní ze dne 15. 12. 2016 na pronájem nebytových prostor. Zastupitelstvo
městyse schválilo uzavření nájemní smlouvy dne 15. 12. 2016
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení ze dne 15. 12. 2016
Zápisy z jednání výborů
- zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 16. 11. 2016
- zápis z jednání finančního výboru ze dne 16. 11.2016

C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků

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

Při dílčím přezkoumání za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření městyse Božejov za rok 2016

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

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 2016 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
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III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

Poměrový ukazatel I Hodnota ukazatele

Podíl pohledávek na rozpočtu 1,31 %
- --- . - - ---- ------ _.__ ._--.,---------
Podíl závazků na rozpočtu 15,52 %
-_._-_. ._- .- - ......._-
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetk~__ j 0,00 %

-

2,19 %Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům
, -

Ukazatel dluhové služby 5,49 %
---r----

Podíl provozního salda k běžným příjmům 40,96 %

Ukazatel likvidity 2,27

Božejov 13. dubna 2017

Za Krajský úřad Kraje Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD
KRAJE VYSOČINA

Odbor kontrolv
Žlžkova 57, 58733 Jlhlava

-16-

Ing. Veronika Parkanová

kontrolor pověřený řfzenlm přezkoumáni

kontrolor

(- :--4
.......... ,~.~~~:': ~~

podpis kontrolora

Ing. Radomír Tomandl

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
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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 13. dubna 2017

starosta
~ ~.~ ~~~s.~~d\

podpis staros '.

'.." * ~'.
,,' ~OlEJO~

Miroslav Tříska

Rozdělovník:

Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal

1 1x Městys Božejov Miroslav Tříska

2 1x Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
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