
Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly

Žižkova 57,587 33 Jihlava
Stejnopis č.: /

č. 1.: rull 23019t2o18 Ko

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
pověření číslo 20,í 750371 30_8

- kontrolor:
pověření číslo 201 750371 30_3

- kontrolor:
pověření číslo 201 85081 430

PodkIady před!oži!a:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Bačkov

se sídlem Bačkov 38, 582 91 Světlá nad Sázavou, lČO: OO5v,9777
za rok2017

Přezkoumání hospoda reni z,a" rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne 18, srpna 2017 podle § 5 odst, 3 zákona č.42012004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Přezkoumáníl bylo provedeno
dne 4. záři 2017 jako dílčí přezkoumání a dne 12. dubna 20í8 jako konečné 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.25512012 Sb., o kontrole bylo
vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 12, dubna 2018,

M ísto provedení přezkoumání: Obec Bačkov

Bačkov 38

58291 Světlá nad Sázavou

lng. Libor Hartmann

Miloslava Neubauerová

lng. MichaelVecheta

Milada Prosová - 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 znéní právních
předpisů platných ke dni uskuteěněnítohoto úkonu.

A. VÝsledek přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Bačkov nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

tel.: 564 602707, fax: 564 602434, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, lntérnet: www.kr_vysocina.cz
lÓo: zo8goz+g, lD datové schránky: ksab3eu



při dítčím přezkoumání hospodaření obce Baěkov byly využity následuiící písemnosti:

Schválený rozpoěet - rozpočet na rok 2017 schváIen v zastupitelstvu obce dne 27.2,2017,

schválený rozpoěet zveřejněn na internetových stránkách obce od 27, 2, 2017, oznámení

ó schválóní rožpočtu zveřélněno na úřední desce obce od 27.2.2017
Návrh rozpočtu - ná.r 2i17 zveřďlněn na úřední desce obce a na internetových stránkách

obce od 8.2, do 28.2.2017
Rozpočtová opatření schválena starostou obce:
_ číslo 1 dne 1. 4. 2017 (vzato na vědomí zastupitelstvem obce dne 20, 4, 2017) _ zveřejněno

na internetových stránkách obce od 5. 4,2017 \

_ číslo 2 dne l. s. zóll (vzato na vědomí zastupitelstvem obce dne 7. 6, 2017) _ zveřejněno

na internetových stránkách obce"od 2,5,2017
_ číslo 3 dne 1. 6. 2017 _ zveřejněno na internetových stránkách obce od 8, 6, 2017

závérečný úěet - návrh závěrečného účtu ooce za rok 2016 byl zveřejněn spolu

se Zprávou o vystedkú přezkoumání hospodaření obce zarok 2016 na úřední desce obce

i na internetových stránkách obce od zoi. s, do 7. 6, 2017 a schválen by[ v zastupitelstvu

obce dne 7. 6. 2017, Zároveň byla tento den schválena ÚČetní závérka obce BaČkov

zaro12o16.Schváiený Zvereeny úč"t ob." byl zveře_jněn na internetových stránkách obce

od 8. 6. 2Q17, oznámáni o schválení závěrečňého úEtu obce zveřejněno na úřední desce

obce od 8.6.2017
pravidla rozpočtového provizoria _ na rok 2017 stanovena zastupitelstvem obce

dne 21, 12.2016
Hlavní kniha - vedena v PC ke dni 30, 6,2017
Kniha odeslaných i"Řtur - předložena ke dni 30. 6. 2017 (fahtura ČÍslo 1l2O17 aŽ312017)

Kniha došlých iaktur - přeóložena ke dni 30, 6. 2017 (faktura číslo 1 až 43)

Éuio"n." §oplatků - předložena ke dni 30. 6. 2017 (komunálníodpad, psi)

Pokladní kniha - předložena ke dni 30- 6.2017
pokladní doklady - za měsíc duben roku 2017 (příjmové a výdajové Pokladní dokladY

číslo 21 až27)
účetní dokladv _ za měsíc červen roku 2017 , bankovní účet KB, a.s., číslo výpisu 58 až 68,

ň;Ř;;i;j"íóNg, číslo výpisu 7 a úvěrový účet KB, a,s., číslo výpisu 6

odměňování ělenů zastupitelstva _ předioženy výplatnice zastupitelů za měsíc duben

roku 2017
Yýkazpro hodnocení plnění rozpoáu _ sestaven ke dni 30.6.2017
Rbzvaha _ sestavena ke dni 31. i2.2016 a ke dni 30. 6.2017
Příloha rozvahy - sestavena ke dni 30.6,2017
Yýkazzisku a ztráty - sestaven ke dni 30, 6, 2017

Bankovní výpisy _'r nczný* účtům (Komerční banka, a. s. a čtrtg) a k úvěrovému účtu

(Komerční banka, a,s. ke dni 30. 6.2017)
Mzdováagenda-předpismezdzaměsícčervenroku2017
Dohody o proveoeni piace _ uzavřené dne 1 , 5, 2017 , 1. 6. 2017 a 1. 7 . 2017 na sečení trávy

a na úklid veřejného prostranství
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - konaného dne 21, 12, 2016

a dne 27 . 2. 2017 , 20. 4. 2017 ,7 . 6. 2017
žapi" z jednání finančního výboru ze dne 30. 6. 2017 a zápis zjednání kontrolního výboru

ze dne 28.6.2017

při koneěném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:

Rozpočtová opatření - schválena starostou obce:
_ číslo 4 ze dne 1. 8. 2017 , na internetových stránkách zveřejněné od 22,. 8. 2017 - dosud

- číslo 5 ze dne 1, g.2017, na internetových stránkách zveřejněné od 12- 9. 2017 - dosud

.)
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- číslo 6 ze dne 1. 10,2017 , na internetových stránkách zveřejněné od 26. 10. 2017 - dosud
- číslo 7 ze dne 1. 11. 2017 , na internetových stránkách zveřejněné od 18. 11. 2017 - dosud
- číslo 8 ze dne 1. 12. 2017, na internetových stránkách zveřejněné od 22. 12. 2017 - dosud
- na úřední desce zveřejněno oznámení o jejich zveřejnění a možnosti nahlédnutí do jejich
listinné podoby
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 31. 12.2017
Yýkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31. 12.2017
Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31. 12.2017
Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 3í , 12.2017
Kniha došlých faktur - ke dni 31. 12.2017 (faktura č. 1 - 83)
Kniha odeslaných faktur - ke dni 31, 12,2017 (faktura č. 1 - 11)
Bankovní výpisy - ke dni 31. 12. 2017 k běžným účtům (KB, a.s. a Črua;
Účetní doklady - za měsíc prosinec 2017 (bankovní výpis ó. 129 - 145, KB, a.s,)
Pokladní kniha - ke dni 31, 12.2017
Pokladní doklady - za měsíc prosinec 2017 (přimové a výdajové pokladní doklady č. 99 -
117)
lnventurní soupisy majetku a závazků - ke dni 31. 12. 2017 , plán inventur ze dne 8. 12. 2017 ,

Prezenční listina účastníků školení k zajištění inventarizace a způsobu jejího provádění
ze dne 9, 12. 2017, inventarizační zpráva ze dne 10. 1.2018
Mzdová agenda - předpis mezd za měsíc prosinec 2017 i

Darovací smlouva - Smlouva o poskytnutí věcného daru ze dne 20. 12.2017 (věcný dar pro
Základní školu a Mateřskou školu) schválen zastupitelstvem obce dne27,11.2017
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - Smlouva o poskytnutí dotace
2201909,0176, ze dne 14. 7.2017, neinvestiční dotace ve výši 120 000 Kč, na realizaci akce
"Výměna zdroje vytápění sálu Kulturního domu", závěrečnázpráva a vyúčtování poskytnuté
dotace 8. 1.2018
- Faktura číslo 34l2O17 vystavena dne 22.8.2017 na částku 240 000 Kč vč. DPH, uhrazena
dne 3. 10.2017
Dohody o provedení práce - uzavřené dne 1 . 12.2017 na vedení obecní kroniky a na správu
webových stránek
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - konaného dne 4. 9,2017,27. 11.2017
a22, 12.2017
Zápis o činnosti finančního výboru ze dne 28, 12. 2017
Zápis o činnosti kontrolního výboru ze dne 29. 12. 2017

c. p!nění opatření přiiatÝch k nápravě chvb a nedostatků

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

Při dílčím přezkoum ání za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závér

l. Při přezkoumání hospodaření obce Bačkov zarok2017

nebyIy zjištěny chyby a nedostatky.

!l. Rizika, která lze dovodlt ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření za rok 2017 nebyla zjištěna riz|ka, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti,
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Poměrový ukazate!

Podí| pohledávek na rozpočtu

Podíl závazků na rozpočtu

Podílzastaveného majetku na celkovém majetku
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům

Ě;áň;;;;iil ;ffi k bé ý* óiú,ů,--- -----*j
Ukazatel likvidity

ll|. poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

Komentář: Dlouhodob é záv ďzky
K31. 12.2017 vykazovala obec dlouhodobé závazky v celkové výši 171 0oo Kč

Dluh obce BaČkov nepřekroči! 60 % průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle
Právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost. Při ověření bylo zjištěno,
že poměr dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpoáové roky je nulový.

|ávér zPrávy vychází z dokladŮ a jiných materiálů, jejich výčet je součástí této zprávy podle
§ 10 odst. 2 písm. c) zákona č. 42012004 Sb.

Bačkov čtvrtek 12. dubna 2018

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

lng. Libor Hartmann

KRAJ§ KÝ i3Řno
KRAJE VYSOČlNA

t. _. Odbor kontrolv
zl2kova 57, 587 33 jihlau,3 

/rl,
kontrolor pověřený řízením přezŘoumání podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Územní celek má na základě § 7 písm. c) zákona o přezkoum ávání hospodaření právo
doruČit kontrolorovi Pověřenému řízením přezkoumání pisemné stanovisko k návrhu zprávyo výsledku Přezkoumání hospodaření a požadovat jeho přiložení ke zprávě o výsiedkú
přezkoumání hospodaření, a to do 15 dnů ode dne preóani 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 písm. d) zákona o přezkoum ávání hospodaření,
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lng. MichaelVecheta
,41+

Hodnota ukazatele

0,00 %

9,06 %

0,00 %

0,93 %

Ukazatel dluhové služby 5,64 o/o

8,36 %

6,10



k Podání PÍsemného stanoviska kontro]orovi pověřenému řízením přezkoumání nebookamŽikem vzdání se práva podat písemné stanovisko územního celku,

],",Jn o?g[:rr':lŤ' 
o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky

ZPráva o výsledku Přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákonao Přezkoum ávání hosPodaření projednán1 ; j;á; 
-"řřk 

převzal starosta obce Bačkovs tím, Že se vzdává Práva Podat'písemné stanovist<o riiemnirro celku dle § 7 písm. c) zákonao přezkoumávání hospodaření dne 12. dubna2018.

František Bárta
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Rozdělovník:

Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal
1 1x Obec Bačkov František Bárta
2 1x Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly


