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Zpráva o vysledku p ezkoum áni hospoda ení
obce Vysoké
se sídlem Vysoké 34, 591 01 Žd'ár nad Sázavou
za rok 2018
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, tČO: 00842397

P ezkoumání hospoda ení za rok 2018 bylo zahájeno písemn m oznámením doručen m
zemnímu celku dne podle 5 odst. 3 zákona é. 42012004 Sb. , o p ezkoumávání
hospoda ení rjzemních samosprávn ch celkťt a dobrovoln ch svazkťr obcí (dále jen zákon
o p ezkoumávání hospoda ení). P ezkoumání bylo provedeno dne í8. dubna 2019 jako
jednorázové p ezkoumání na základě žádosti obce v souladu s 4 zákona o p ezkoumávání
hospoda ení. Posledním kontrolním konem ve smyslu 12 odst. 1 písm. g) zákona
é. 25512012 Sb., o kontrole bylo vrácení podklad vyžádanych k prezkoumání
dne 18. dubna 2019.

Místo provedení p ezkoumání:

Obec Vysoké
Vysoké 34
591 01 Žd'ár nad Sázavou
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P ezkoumání vykonala:
- kontro]or pověreny ízenímprezkoumání:

Hana sobotková

Podklady p edloži!:

Martin Kadlec - starosta

pově ení čís!o.20185062155_4

p edmět p ezkoumání:
Predmětem p ezkoumání hospodarení jsou daje uvedené v 2 odst. 1 a 2 zákona
o p ezkoumávání hospodarení. P ezkoumání hospoda ení bylo provedeno v běrovl m
zp sobem s ohIedem na vyznamnost jednotlivl ch skutečnostípodle predmětu a obsahu
prezkoumání, Pri posuzování jednotliv ch právních tjkon se vychází ze znéníprávních
p edpisťt platn ch ke dni uskutečněnítohoto ukonu.

A. VÝsledek p ezkoumání
P i p ezkoumání hospoda ení obce Vysoké nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Žizw,ova 57,587 33 Jihlava, tČo: zoggoz+g
lD datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

B. plnění opat ení p iiatÝch

k nápravě chvb a nedostatkrj

P i p ezkoumání hospoda ení rizemního celku za p edchozi roky nebyly zjištěny chyby
a nedostatky nebo tyto nedostatky již byly napraveny.
P i dílčímp ezkoumání za rok

provedeno.

2018= díIčíp

ezkoumání hospoda ení za rok 2018 nebylo

C. Závér

l.

P i p ezkoumání hospoda ení obce Vysoké za rok 2018

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
l!.

Rizika, která lze dovodit ze zjištěn ch chyb a nedostatk a která mohou mít
negativní dopad na hospoda

ení zemního celku

v budoucnu:

P i p ezkoumání hospoda ení za rok 2018 nebyla zjištěna rizika, která by mohla

negativní dopad na hospoda

lll.

ení zemního celku v budoucnosti.

mít

Poměrové ukazatele zjištěnép i p ezkoumání hospoda ení:

poměrov ukazate!

Hodnota ukazatele

Podíl pohledávek na rozpočtu

1,14

oÁ

Podíl závazků na rozpočtu

1,65

o/o

Podíl zastaveného majetku na ceIkovém majetku

0,00 %

Podíl cizích zdrojťt k celkov m aktiv m

0,28

Ukazatel dluhové služby

0,00 %

PodíI provozního salda k běžn m p íjmťrm

29,55

UkazateI llkvidity

60,70

Fiskální pravid!o

Fodíl dluhu k

prťrměru p

Dluh nep ekročil 60 % pr měru p

o/o

o/o

0,00 %

íjm za poslední4 roky)

íjm za poslední 4 rozpočtovéroky.

Vysoké 18. 4.2019

KRAJSKÝ ÚŘnO

Za Kralsk urad Kraje Vysočina

KRAJE VYSOClNA
Odbor kontroly

Žižkova 57, 587 33.,|ihlava
-l0.

Hana sobotková
kontrolor pově

en

ízenímp ezkoumání

podpis kontrolo.

'pově

eného ízenímp ezkoumání
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Poučení
základě 7

písm. c) zákona o p ezkoumávání hospoda ení právo
doručit kontrolorovi pově enému ízenímp ezkoumání písemnéstanovisko k návrhu zprávy
o v sledku p ezkoumání hospodarení a požadovat jeho p iloženíke zprávě o v sledku
p ezkoumání hospoda ení, a to do 15 dnu ode dne predání návrhu této zprávy.

Územní celek má na

Územní samosprávn celek je podle 13 odst. 1 písm. b) zákona o prezkoumávání
hospoda ení povinen p íslušnémuprezkoumávajícímu orgánu tj Krajskému adu Kraje
Vysočina, odboru kontroly, nejpozději do 15 dnri po projednání této zprávy spolu
se závérečnym čtem v orgánech uzemního ceIku podat písemnou informaci o prijetí
opatrení k nápravě chyb a nedostatkťt uvedenl ch ve zprávě,

Územní samosprávny celek je dále povinen uvést v informaci lhrjtu, ve které podá písemnou
zprávu o plnění prijat ch opatrení a v této lhť,tě ji krajskému úradu zaslat
dle 13 odst. 2zákona o p ezkoumávání hospodarení.

neprijetí opatrení k nápravě chyb a nedostatkťt uveden ch ve zprávé o v sledku
p ezkoumání hospodarení nebo za nesplnění v še uveden ch povinností se uzemnímu

Za

1

písm. b) a c) zákona
v še 50 000 Kč v každém

samosprávnému celku uložídle ustanovení 14 odst.
o prezkoumávání hospoda ení pokuta za p estupek až do

jednotlivém p ípadě.

Tato zpráva o v sledku prezkoumání hospodarení je současně návrhem zprávy o vyisledku
p ezkoumání hospoda ení, p ičemžkonečnl m zněním se stává okamžikem marného
uplynutí lh ty stanovené v 6 odst. 1 písm, d) zákona o p ezkoumávání hospoda ení,
k podání písemnéhostanoviska kontrolorovi pověrenému rízenímp ezkoumání nebo
okamžikem vzdání se práva podat písemnéstanovisko zemního celku.

Tato zpráva o v sledku prezkoumání hospodarení obsahuje v sledky dílčíhop ezkoumání
a prílohu Písemností využitépri prezkoumání obsahující 2 strany,
Zpráva o v sIedku p ezkoumání hospoda ení byla v souladu s ustanovením 11 zákona
o prezkoumávání hospoda ení projednána a jeden v tisk včetně prílohy prevzal starosta
obce Vysoké s tím, že se vzdává práva podat písemnéstanovisko uzemního celku dle 7
písm , c) zákona o p ezkoumávání hospoda ení dne 18. 4. 2019
,
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pŘílonn
písemnosti vvužitép ip ezkoumání
P i p ezkoumání hospoda ení obce Vysoké byly využity následující písemnosti:
Strednědob v hled rozpočtu - návrh na roky 2017 do 2020, zve ejněn na rední desce
a internetov ch stránkách obce od 6. 12. 2017 do 28, 12 2017, schválen zastupitelstvem
obce dne 29. 12.2017, schváIen st ednědob v hled rozpočtu zverejněn dne 17. 1.2018
na internetov ch stránkách obce včetně oznámení na u ední desce obce, kde je zve ejněn
a kde je možno nah!édnout do listinné podoby
Návrh rozpočtu - na rok 2018 zverejněn na u ední desce a internetov ch stránkách obce
od 6. 12 2017 do 29, 12. 2017
Schválen rozpočet - na rok 2018 schválen zastupitelstvem obce dne 29. 12. 2017,
zverejněn od 17 . 1, 2018 na internetov ch stránkách včetně oznámení na ední desce
obce, kde je zverejněn a kde je možno nah!édnout do listinné podoby
Rozpočtová opat ení - schválena starostou obce: pravomoc schválena starostovl
zastupitelstvem obce dne 1 O. 4, 2016 a 3. 1 1. 2018
č. 1 dne 11. 1.2018 zve ejněno od 23. 1.2018 na internetov ch stránkách
č. 3 dne 20.3.2018, zverejněno od 23,3,2018 na internetov ch stránkách
č. 4 dne 10. 6. 2018, zverejněno od 15. 6. 2018 na internetov ch stránkách
č. 6 dne 18. 1 0. 2018, zve ejněno od 21 . 10. 2018 na internetov ch stránkách
č. 7 dne 7. 11.2018, zve ejněno od 6. 12.2018 na internetov ch stránkách
na u ední desce obce zve ejněno oznámení, kde jsou zve ejněna a kde je možno nahlédnout
do listinné podoby - zve ejněna dosud
Závéreénčet - návrh za rok 2017 včetně zprávy o v sIedku p ezkoumání hospoda ení
zve ejněn na urední desce a internetov ch stránkách obce od 12. 5. 2018 do 10, 6 2018
schválen zastupitelstvem obce dne 10. 6. 2018 s v rokem - bez vl hrad. Schválen1
závěrečn čet zve ejněn od 15. 6. 2018 na internetov ch stránkách včetně oznámení
na u ední desce obce, kde je zve ejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby
Yykaz pro hodnocení pInění rozpočtu - sestaven a p edložen ke dni 31 .12.2018
Yykaz zisku a ztráty - sestaven a predložen ke dni 31 . 12, 2018
Rozvaha - sestavena a predložena ke dni 31 . 12. 2018
P íloha rozvahy - sestavena a predložena ke dni 31 . 12. 2018
Účtov rozvrh - predtožen na rok 2018
HIavní kniha - sestavena a predložena ke dni 31 . 12,2018
Kniha došl ch faktur - p edložena ke dni 31 . 12. 2018 (faktura číslo1 - 185)
Kniha odeslan ch faktur- p edložena ke dni 31. 12.2018 (faktura číslo101801 - 101810)
Faktury - faktura č. 18031 vystavená dne 10. 10.2018 na částku 242 0O0 Kě včetně DPH,
firmou SANECO - lS s.r,o,, Žd'ár nad Sázavou, uhrazená dne 16. 10. 2018 - bankovní
v pis KB č. 10,
faktura č, 18039 vystavená dne 15, 11,2018 na částku 360 441 Kč včetně DPH, firmou
SANECO - tS s.r.o., Žd'ár nad Sázavou, uhrazená dne 22 11.2018 (250 000 Kč) - bankovní
v pis KB č. 11 a dne 27. 11.2018 (110 441 Kč) - bankovní v pis KB č. 11,
faktura č. 18OQ00064 vystavená dne 22. 10. 2018 na částku 74 000 Kč včetně DPH, firmou
ZAHRADA VYSOČINA, s.r,o., Žd'ár nad Sázavou, uhrazená dne 31. 10. 2018 - bankovní
v pis KB č. 10
Bankovní v pisy - predloženy ke dni 31 . 12. 2018 (KB, CNB a FlO BANKA - běžnéčty)
Pokladní kniha - predložena ke dni 31 . 12. 2018
Pok]adní doklady - za měsíc prosinec 2018 (v dajové a p 'tjmové doklady ě. 297 ze dne
7, 12.2018 - 340 ze dne 28. 12.2018)
Evidence poplatk - predložena ke dni 31. 12, 2018 - psi, odpady
Evidence majetku - p edložena ke dni 31. 12.2018

lnventurní soupisy majetku a závazků - p edloženy ke dni 31 . 12. 2018 (plán inventur ze dne
. 11. 2018, proškoleníinventarizaéní komise ze dne 9. 12. 2018, inventarizační zpráva
sestavena dne 16. 1 . 2019)
Mzdová agenda - p edloženazúétovacív platní listina za měsíc prosinec2018
predIožena schválená vyiše odměn neuvolněn ch
Odměňování člen zastupitelstva
pro
zastupiteI
rok 2018 ze dne 29. 12. 2017 a 3, 11 . 2018
Smlouvy o p evodu majetku - smlouva kupní ze dne 24. 11. 2017, obec jako kupující
pozemek - parcela č.6418 a 25514, schválená zastupitelstvem dne 3. 11.2017, právní činky
vkladu na KU ze dne 31. 1. 2018,
smlouva kupní ze dne 9. 5. 2018, obec jako prodávající část pozemku - parcela č. 174l2,
schválená zastupitelstvem obce dne
11. 2017, právní ričinky vkladu na KÚ
ze dne 4.7.2018
Zverejněné záměry o nakládání s majetkem - záměr prodeje části pozemku - parcela
č. 17412. zve ejněn od 17 . 10. 2017 do 2. 11. 2017
prijaté učelovédotaci smlouva
poskytnutí dotace
Smlouva
daIšímateriály
č.2Z02340.0636 ze dne 2. 10. 2018 na akci "Oprava zpevněni ch ploch a oddrenážování
objektu obecního radu, žádost o poskytnutí dotace ze dne 27, 6. 2018, závéreéná zpráva
a vyučtováníze dne 20. 12.2018
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - p edloženy zápisy ze dne 29. 12.2017,
27

-

3.

a

k

-

o

18.3. 2018, 1.5.2018,10, 6. 2018,13. 7.2018,31, 8. 2018,28.9,2018,3. 11.2018,
17. 12,2018 a29. 12.2018
Účetní závěrka - schválenáza rok2017 zastupiteIstvem obce dne 1O. 6. 2018
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