
Krajský úřad Kraie Vysočina
odbor kontroly

Žizkova 57, 587 33 Jihlava
Stejnopis č.:

č.1.: xu.tl 23908/2018 Ko

se sídlem Čachotín 77, 583 01 Chotěboř, lČo: 00267261
zarok2017

Přezkoumání hospodařeni za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doruěeným
Územnímu celku dne 7. 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), Přezkoumání bylo provedeno dne
6. záři 2017 jako dílčí přezkoumání a dne í1. dubna 2018 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 é,25512012 Sb., o kontrole bylo
vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 11. dubna 2018.

Místo provedení přezkoumání: obec Čachotín

Čachotín 77

583 01 Chotěboř

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce cachotín

RNDr. Arnoštka Ženčáková

lng. Veronika Parkanová

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
pověření číslo 20175056563_1 1

- kontrolor:
pověření číslo 201 75056563_3

Podklady předIoži!i: Jiří Rychlý - starosta

lng. Jana Novotná - 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 vycházi ze znéni právních
předpisů platných ke dni uskutečněnítohoto úkonu.

A. VÝsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Čachotín nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

tel.: 564 602707, fax: 564 602434, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, lnternet: www.kr-vysocina,cz
lČo: zo8soz+s, lD datové schránky: ksab3eu



B. písemnosti vvužité při přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Čachotín byly využity následujíci
písemnosti:

Návrh rozpočtu pro rok 2017 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce
ve dnech 9, 12,2016 - 28, 12,2016
Rozpočet pro rok 20í7 schválen zastupitelstvem na jednání dne 28. 12,2a16
Schválený rozpočet zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce
dne 10. 1,2017 dosud
Rozpočtová opatření - schválená starostou obce
č. 1 ze dne 15. 5. 2017 (zastupitelstvo informováno dne 13.
na internetových stránkách dne 12, 6.2017 dosud
č. 2 ze dne 20. 6. 2017 (zastupitelstvo informováno dne 28,
na internetových stránkách dne 20. 6,2017 dosud
Návrh Závěreéného účtu za rok 2016 včetné Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
obce zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách ve dnech 12, 6. 2017
- 28. 6. 2017 a schválen zastupitelstvem obce na jednání dne 28, 6, 2017 s výrokem - bez
výhrad
Závěrečný účet za rok 2016 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce
dne 3. 7 ,2017 dosud
ÚčtovY rozvrh - platný pro rok 2017
Hlavní kniha - předložena podle stavu ke dni 30.6,2017
Pokladní kniha - předložena podle stavu ke dni 30. 6.2017
Pokladnídoklady
za měsíc duben2017

příjmové a výdajové pokladnídoklady č.70016 -70028
za měsíc květen 2017

příjmové a výdajové pokladnídoklady č,70029 -70040
Bankovní výpisy - předloženy podle stavu ke dni 30. 6, 2017 (Komerční banka a.s., Česká
národní banka)
Učetni doklady - za měsíc červen 2017 k bankovnímu výpisu Komerční banky a.s. za období
od 1.6. - 30.6.2017
Odměňováníčlenů zastupitelstva-za měsíc březen 2017 a duben 2017
Mzdová agenda - předpis mezd za měsic červen 2017
Evidence poplatků - předložena podle stavu ke dni 30.6.2017 (svoz komunálního odpadu,
psi)
Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky na majetkových úětech SÚ (O28, O42)
Kniha odeslaných faktur - předložena podle stavu ke dni 30. 6 2017 (faktura č, 1)
Kniha došlých faktur - předložena podle stavu ke dni 30. 6.2017 (č. 1 - č. 67)
Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 30. 6.2017
Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 30,6.2017
Yýkaz pro hodnoceníplnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 30. 6. 2017
Yýkazzisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 30.6,2017
Faktura - č. 170373 ze dne 15. 5. 2017 na částku 218.675,- Ké za provedení díla - dodávka
a montáž úpravny vody. Faktura uhrazena dne 25,5,2017
Dohody o provedení práce

ze dne 1, 2. 2017 na sjednaný pracovní úkol - kontrola vodoměrů u odběratelů vody,
zápis stavu vodoměrů, výplach vodovodních řádů v obci, omytí stěn komory vodojemŮ,
vyčištění odpadu z prameniště
ze dne 20.3.2017 na sjednaný pracovní úkol - zemní práce při opravě komunikace

Veřejnoprávní smlouva č. VPS-R-112017 ze dne 15.2.2017 na poskytnutí finanČní podpory
ve výši 20.000,- Kč. Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy dne 14. 2.2017
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku ze dne 22. 2. 2017 na poskytnutí finanční
podpory ve výši 15.000,- Kč. Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy dne 14. 2. 2017

6. 2017) zveřejněno

6, 2017) zveřejněno
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Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
é,17 ze dne 28. 12.2016
č. 18 ze dne ,t7, 1. 2017
ě. 19 ze dne ,14. 2,2017
ě.2aze dne 114.2017
ě,21 ze dne 9. 5.2017
é.22ze dne 13,6,2017
ě,23ze dne 28. 6,2017

Účetni závérka obce Čachotín za rok 2016 schválena zastupitelstvem obce na jednání
dne 28. 6,2017
Činnost výborů - předloženy zápisy

kontrolního výboru zastupitelstva ze dne 1 1 . 4. 2017
finančního výboru zastupitelstva ze dne 19. 2. 2017 a ze dne 9. 6, 2017

Při konečném přezkoumáni hospodařeni byly využity následující písemnosti:

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018 - 2020 zveřejněný na úřední desce
iinternetových stránkách obce od 08,08.2017 do 05,09.2017
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 - 2020 schválený zastupitelstvem obce dne
05.09.2017 zveřejněný na internetových stránkách obce od 05.09.2017 dosud
Rozpočtová opatření - schválená starostou obce a zveřejněná na internetových stránkách
obce
- č. 3 ze dne 20.07.2017 zveřejněné od 05,08.2017 dosud
- č. 4 ze dne 1 1 ,08.2017 zveřejněné od 05.09.2017 dosud
- ě. 5 ze dne 05.1 1.2017 zveřejněné od 07.1 1.2017 dosud
- č. 6 ze dne 28,12,2017 zveřejněné od 16.01.2018 dosud
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestavený ke dni 31.12.2017
Yýkaz zisku a Áráty - sestavený ke dni 31.12,2017
Rozvaha - sestavená ke dni 31.12.2017
Příloha rozvahy - sestavená ke dni 31,12,2017
Hlavní kniha - pro rok2O17
Kniha došlých faktur - pro rok 2a17 $e dni 31 ,12,2017 evidovány doklady č. 1 - 138)
Kniha odeslaných faktur - pro rok 2017 (ke dni 31 .12.2017 evidovány doklady č. 1 - 5)
Bankovnívýpisy
- č.17 (CNB) a č, 1 (KB) ke dni 31,12.2017
- é. 12 a 1 (KB) za prosinec 2017
Úěetnídoklady - k výpisům z banky za prosinec 2017
Pokladní kniha - pro rok 2017
Pokladní doklady - é, 70103 - 701 10 za prosinec 2017
Evidence poplatků - pro rok 2017 (odpady, psi)
Evidence pohledávek - pro rok 2017 (vodné, hřbitov)
lnventurnísoupisy majetku azávazků - ke dni 31.12.2017
- Plán inventur ze dne 12,12.2017
- Prezenční listina ze školení inventurní komise ze dne 19j2.2017
- lnventarizační zpráva ze dne 1 8.01,201 8
Mzdová agenda - přehled mezd za prosinec 2017
Kupní smlouva na prodej pozemků ze dne 11.10,2017 s právními účinky vkladu do katastru
nemovitostí ke dni 16,10.2017, schválená zastupitelstvem obce dne 11,04,2017, záměr
prodeje zveřejněný na úřední desce od 01.02.2017 do 10.04.2017
Kupní smlouva na prodej pozemku ze dne 11.08.2017 s právními účinky vkladu do katastru
nemovitostí ke dni 23,08.2017, schválená zastupitelstvem obce dne 13.06.2017, záměr
prodeje zveřejněný na úřední desce od 02.05.2017 do 12.06.2017
Zápisy zjednánízastupitelstvavčetněusnesení-zedne05,09.,07.11.a19.12.2017
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Smlouvy a dalšímateriály k přijatým účelovým dotacím
- Smlouva o poskytnutí investiění dotace z Programu obnovy venkova ě.2201909.0197 ve
výši 120 000 Kč na akci ,,Odstranění dusičnanů zvody" ze dne 11.07.2017
- žádost o dotaci ze dne 16.05.2017
- záv érečná zpr áv a a vyúčtová n í ze d ne 20. 1 2.20 17
- Smlouva o dílo č. 02A-'!6-0860 ze dne 27,03.2017 na dodávku a montáž technologie
Úpravy vody z vrtu na odstranění dusičnanů a instalaci odpadníjímky, cena díla 239 143 Kč
bez DPH
- Faktura č. 170373 (v KDF č. 55) za dodávku a montáž úpravny vody v hodnotě 218 675 Kč
vč. DPH splatná dne 29,05.2017, uhrazená dne 25.05.2017 (výpis KB č.6)

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

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

Při dílčím přezkoumáni za rok2017 nebyIy ziištěny chyby a nedostatky.

D. Závér

l. Při přezkoumání hospodaření obce Čachotín za rok2017

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

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 rok 2017 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít
negativnídopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

!lI. Poměrové ukazatele ziištěné při přezkoumání hospodaření:

Fiskální pravidIo @odíldluhu k průměru příjmů za poslední 4 rcky) 0,00 %

Dluh obce Čachotín nepřekroči! 60% průměru příjmů za pos|ední 4 rozpočtové roky podle
právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost. Při ověření bylo zjištěno,
že poměr dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky je nulový.

Poměrový ukazatel Hodnota ukazatele

Podíl pohledávek na rozpočtu 0,29 o/o

P odil závazků na rozpočtu 9,9l |/:
0,00 79

0,18 o/o

Podílzastaveného majetku na ceIkovém majetku

Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům

úá;;i;ruilil;á-;ilrbi 0_,00_ 79_

5!_,I|!:
107,01

Podíl provozního salda k běžným příjmům

Ukazatel likvidity
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Závér zprávy vychází z dokladů a jiných materiálů, jejich výčet je souěástí této zprávy podle
§ 10 odst. 2 písm, c) zákona č, 42012004 Sb.

Čachotín 1 1. dubna 2018

Za Krajský úřad Kraje Vysočina KRA]SrÝ ÚŘno
KRAjE VYSOClNA

Odbor kontroly
Žižkova 57,587 33 JihIava
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RNDr. Arnoštka Ženěáková

kontrolor pověřený řízením přezkoumáni podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumánl

Uzemní 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 zprávé o výsledku
přezkoumání hospodaření, a to do 15 dnů ode dne předání návrhu této zprávy.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodařeníje 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 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 i výsledky
dílčího přezkoumání.

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

Dne 11. dubna 2018

Jiří Rychlý

podpis stáiosty

Rozdělovník:

Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal

1 1x obec Čachotín Jiří Rychlý

2 1x Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
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