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č.1., r,r-oo76tl7lHer

ZPRÁv.q.

o výsledku přezkoumání hospodaření
oucá Josefův Ďnt, rČo026239l, za rok 2017

ve smyslu ustanovení § 42 zákona
Přezkoumání hospodaření obce Josefuv Důl za rok20l7
Sb,, o podpoře
č.lz8lz000 Sb., o obcích, ve znéníppzdějšíchpředpisů, č.24812000
Sb''
ě.42012004
av.sóuladu se zákonem
regionálního rozvoje.v e znérupozdějších'predpisu,
celků a dobrovolných svazků obcí,
o přezkoumávání hospodaření i".*rri.t s'amospravných
oznámen o zahájeni přezkoumaní
ve znění pozdějších předpisů, u1o zÁaleno ďoručením
hospodaření dne 1 5.9.20 1 7.
Přezkoumané období od 1.1.2017 do31,12,2017,
na obecním uřadu dne 2,10,2017,
uřadu dne 18,4,2018,
Závérečlépřezkoumaníbylo vykonáno na obecním

1. Dílčípřezkoumarú bylo vykonáno

2.

Přezkoumání wkonal:
Ing. Jiří Heršálek, kontrolor pověřený přezkoumáním,

é. 42012004 Sb,, ve znění pozdějších
Pověření kvýkonu přezkoumání podle § 5 zrákona
zrrění pozdějších předpisů, vydal
předpisů a § 4 ,áÉonu č. 255l2ďlz šu" o kontrole, v9
kraje, pod ě, j,: LK_0076117lHer dne
Mgr. René Havlík, ředitel Krajskeho uradu Libereckého
74.9.2017.

Přezkoumání bylo vykonano qýběrorným způsobem,
proveden dne 18,4,2018,
Poslední kontrolní úkon před vyhotovení m zpráw byl
Popis úkonu: seznámení starosty obce s výsledky kontroly,

Při přezkoumaní bvli přítomni:
pan Jan Miksa - starosta,

paní Božena Kašparová - účetní,

J-i"i{iri-"tÁa"t@kajJbc.cz,
Datová scbránka: c5kbvkw

n

w*tv.kaj-lbc,cz, tČ; 70891508, DIČ: cZ?0891508

předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2
zákonač.42012004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

Oblasti, které byly předmětem přezkoumaní hospodaření v ělenění podle § 2 odst.

l

a2

uvedeného zékona;

_

_
_
-

ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetrrě peněžních
operací, týkajících se rozpočtorných prostředků,
ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanění operace, týkajícíse tvorby a použitípeněžních
fondů,
ustanovení § 2 odst. l písm. c) náklady a qýnosy podnikatelské činnosti územního
celku,
ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, tykajici se sdružených prostředků
vynakládaných na zíkJadésmlouvy mezi dvěma a více územnímicelky, anebo
nazákJadé smlouvy s jinými právnickými nebo fuziclcými osobami,
ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finančníoperace, tykajícíse cizích zdrojů ve smyslu
právních předpisů o účetnictví,
ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prosfredky poslrytnutými
z Narodního fondu a s dalšímiprostředky ze zahratičíposkytnuQými na ztákladě
mezinarodních smluv,
ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyričtovánía vypořádání finančníchváahŮ ke státnímu
rozpočtu, k rozpočtůmkrajů, k rozpočtůmobcí, k jiným ro4počtum, ke státním
fondům a k dalšímosobám,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví
územního celku
ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž
hospodaří uzemní celek,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadáváni a uskutečňováníveřejných zakánek,
s výjimkou úkonůa postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního
právního předpisu,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek azávazktt a nakládání s nimi,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručenízazávazky §zických a právnických osob,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavovrání movitých a nemovitých věcí ve prospěch
třetích osob,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) ziizovaní věcných břemen k majetku územníhocelku,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetrrictvívedené územnímcelkem.

Při posuzováníjednotlivých právních úkonůse vychazí ze znéníprávních předpisů plafrrých
ke dni uskutečněnítohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zál<ona é. 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje,
na které se vztahuje povirurost mlěenlivosti podle daňového řádu.

A.

VÝsledek dílčíchpřezkoumání
A. I.
Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčíchpřezkoumáníza rok 2017
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
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A.II.

Ostatní zjištěnéa nenapravené chyby a nedostatky v průběhu přezkoumání

zarok20l7

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B.
B.

I.

plnění opatření k odstranění nedostatků ziištěnÝch v předchozích letech

Při přezkoumání hospodaření územníhocelku v předchozích letech

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky, které byly napraveny:
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
Nebyla správně stanovena výše měsíčníodměny uvolněného člena zastupitelswa.
Popis zjištěnéchyby a nedostatku:
1.

112016 bylo nesprávně použito její krácení za období
do 11.1.2016 (náležela od 1.1.2016), výše nedoplatku činila 447 Kč hrubého.

Při výplatě odměny starosty za

ziištěnÝ nedostatek bvl odstraněn.
Popis plnění opatření: Při dílčíkontrole vyplacených odměn v roce 2017 bylo zjištěno, že
chybně vyplacená odměna starostovi byla doplacena ve qfplatním
Splněno dne: 2.10.2017

termínu za3l20l7.

2. Charakteristika zjištěné chvby a nedostatku:

Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzaťenou na veřejnou zakázkll včetně

všech jejích změn a dodatku, a to do 15 dnů od jejího uzavření.

Popis zjištěnéchyby a nedostatku:
Smlouva o dílo nazakázku malého rozsahu ze ďne 15.8.2016 nebyla zveřejněna na profilu
zadavatele v požadovaném termínu nýbň až dodateěně dne 2.1 1.2016.

ziištěnÝ nedostatek byl odstraněn.
Popis plnění opatření: Dodateěným zveřejněním smlouvy byl nedostatek odstraněn.
Splněno dne: 18.4.2018

C.

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2017

C.I. Při

přezkoumání hospodaření obce
č.42012004 sb.

Nebyly zjištěny chyby

C.

il.

za rok 2017

podle §

2a§ 3

zákona

a nedostatky.

Upozornění na případná rlzil<a, která lze dovodit ze zjištěných chyb
a nedostatkŮ, která mohou mít negativní dopad na hospodaření rízemníhocelku

v budoucnu:
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při přezkoumání

hospodaření nebyla zjištěna žáďí:ra závažrtá ťrzika, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územníhocelku v budoucnosti.

c. ilI. poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

celku
b) podílžávazkinarozpočtuúzemníhocelku

. 6,33 yo

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního

c) podíl zástaveného majetku na celkovém majetku územníhocelku

.... l4,42yo
..__.....__

0%

Dluh obce nepřekročil 60 oÁ průměru jeho příjmŮ za poslední 4 rozpoČtovérolrY
ve smyslu zákonač.23t2017 Sb.n o pravidlech rozpočtovéodpovědnosti.

V Liberci

dne 3. května 2018.

Jméno a podpis kontrolora provádějícího přezkoumání hospodaření:

6"::,\
L"^W..,';
Ing. Jiří Heršálek
kontrolor pověřený přezkoumáním

Tato zpráva

-

-

o

W"řt'§
§č;lilry

/"::

/

rrýsledku přezkoumání:

je návrhem zprávy o výsledku přezkoumrání hospodaření, ke kterému lze podat PÍsemné
stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručenínáwhu této zptávy, kontrolorovi
pověřenému přezkoumáním. Konečným zněním zprávy se stává tento náwh okamŽikem
marného upl}nutí rnýše uvedené lhůty, dle § 6 odst. 1 písm. d) zákona é. 42012004 Sb.
se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemžse jeden stejnopis předává statutámímu
zástupci koňtrolovaného su§ektu a druhý stejnopis se zailádá do příslušnéhosPisu
odboru kontroly krajského uřadu.
nedílnou součáiti zprávy je seznam přezkoumávaných písemností uvedených v příloze.

V kontrolovaném období dle prohlášení obce:

obec nehospodařila s majetkem statu,
neručila svým majetkem zazávazky fyzickýcha právnických osob,
nezastavila movitý a nemoviQý majetek,
nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace,
neuskutečnila maj etkové vklady,
a uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 27 zek_ č. 134/2016 Sb.).
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Poučení:
územrttcelek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č.42012004 Sb., POVinen
přijmout opafiení k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávé o výsledku
prezkoumrl* hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu,
ato nejpozději do 15 dnů po projednání této zpíáw spolu se závěrečným ÚČtem v orgánech
územníhocelku.

územnícelek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zékonaě.42012004 Sb., Povinen

v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhožzákona uvést lhŮtu, ve které Podá
příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu písemnou zptávl o plnění přijatých opaťenía v této
ihůtě prislušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.
Nesplněním těchto povinností se územnícelek dopustí přestupku podle ustanovení § 14 odst.
1 písm. b) a c) zákona é. 420t2004 Sb. a za to lze uložit územnímu celku podle ustanovení
Kč§ 14 odst. 2 zál<onaě. 42012004 Sb. pokufu do výše 50 000

S obsahem zryíáw o výsledku přezkoumání hospodaření obce Josefuv Důl o počtu 14 stran
byl seznámen a její stejnopis píevzal starosta obce Jan Miksa.

-oB

Jan

Ei

Miksa

starosta
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Příloha ke zprávě

o vÝsledku přezkoumání hospodaření za

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumany písemnosti

rok 2017.

:

Rozpočtový výhled
Návrh rozpočtu roku 2017 byl sestaven na zákJaďě výhledu schváleného na jednání
zastupitelstva obce (dále jen Zia) dne 14.12.2015 s qýhledem do roku 2019 v nasledujících
souhrnných objemech (v tis. Kč):

rok

2017

20I8
20I9

příjmy
16 370
16 470
16

550

qfdaje
15 930
16 030
16 550

saldo P a
+440
+440
0

V

Obec měla v roce 20t7 uzavŤenou smlouvu o dlouhodobém úvěru se nesplaceným zůstatkem
1 1l4 tis. Kč k1.|.2017 a ročnísplátkou ve v}ši 418 tis. Kč do 412020. Přehled byl zpracován
v členěnípodle jednotlivých skupin příjmůa výdajů. Dokument byl dodatečně zveřejněn
na stránkách obce bez identifikace data uveřejnění.

Veškerézveřejnění dokumentu na internetoqfch síankách obce podle ustanovení novely
záů<ona č. 25012000 Sb. o rozpočtových pravidlech v platném znént od 2I.2.2017 nebylo
možnékontrolovat, neboť ve většině případů nebvl k dispozici údaj o datu uveřejnění
dokumentu - viz. 'Přehled úřednídeslE". Obec by měla upravit své stránky tak, aby bylo
možnéprukazným způsobem doložit splnění zákonem stanovených povinností.
Upozornění:
Podle ustanovení §§ 3, 1l a 17 (náwh střednědobého qýhledu rozpočtu, náwh rozpočtu a
náwh závěrečného účtu)zakona o ro?počtorných pravidlech územních rozpočtůč.25012000
Sb., v platrrém zněruje nutné řádně ozrtaéit zveřejňované dokumenty textem "Návrh ..." a §
uvedením pouČenío možnosti občanůpodávat písemné připomínky k dokumentům do data
jejich projednání v ZO nebo ústně při zasedáníZO.
Poznámlra:
Vzhledem k účinnostinovely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném
znění v průběhu roku, nebudou v roce 2017 kontrolním orgánem posuzovány nedostatlty,
zjištěnépři kontrole meřejňování dokumentů na stránlrach obce a úřednídesce, jako spravní
deliWy, resp. přestuplcy. Obce jsou pouze upozorněné na nedodržení příslušrrych ustanovení
zákona.

Pravidla rozpočtového provizoria

Pravidla rozpočtového provizoria nebyla uplatněna z důvodu schválení ro7počfu narok20l7
ve 12/2016.

Návrh rozpočtu
Náwh rozpočtu na r. 2017 byl sestaven ve 1112016 v členěnípříjmůa výdajů podle oddílů
(§). Návrh byl zveřejněn na úřední desce a strankách obce od 18.11. do 12.12.2016. Rozpočet
byl nawženjako přebytkový ve \rýši +418 tis. Kč.
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Schvátený rozpočet
ve výši a struktuře s drobnou změnou
Rozpočet byl projednán a schvál enZo drc 12.72.2016
b}l ve schválené podobě globálně
podle zveřejněného návrhu rozpoětu. ěrtow rozpoěet
tvořen:

Příjmy
výaa3e
piebýtek příjmů

15 944 200

Kč

15 526 200 Kč
+418 000 Kč

úč_elovérezeryv ve výdajích ve rlýši
Rozpoěet byl však sestavený vč. n9specifikgv4né

2554tis.Kě(po1.5l92loaa.o+o9ffiečnostischvá1enrealnýrozpočet
rozepsán podle požadavků rozpočtové
s přebýkem +2 902 tis. Kč. Rozpočet byl rádnu
súaaUý avykáažnve qýkazu FIN 2-12 M,
obce bez uvedení data uveřejnění,
schválený dokument byl zveřejněný na strankách
je uv9řejněn na internetových
Na venkovní uřední desce ,rebvlo o"rruooeno, že tozpočet
póootc nahlédnout na obecním uřadu
strankách obce a že lze ao ao'to-"ffiiTirtio"e
v uředních hodinách.

m
Stan ovení záv azných ukazatelů zíízený

o

rganiza cím

organizacím Zš a Mš Josefuv Dů1 dopisem
Závaznéukazatele byly oznám."y prirpÉ"to.&
z rČzpoČtuobce obdrŽÍ PřísPěvek na Provoz
následně po schvalenirozpoětu óu." , tím, ie
prosúedky byl} naqýšenéna 2 196 800 Kě (Zo dne
pro rok 2017 ve úJi z t^oo tis. Kč.

b-.tO.Zotll

a

byly

p-o,rt

-*e

v phé výši na účetškoly,

Rozpočtová opatření
tl ryA
Vroce2017by|yprovedené4zményrozpočtupod]eZoschválenýchopatřentzedne20.3.,
poslední
schválil starosta nazákJaďé Pověření odZO
15.5.,lg.6. az:t.žon
"*e""."áočú
zl1.12.20t7.Dovývojerozpočtuseopatřenípromítlatakto:
schválený rozpočet

rozpočtovázména
2. rozpoótovázména
3. rozpočtovázména
4. rozpočtovázména
5. rozpočtovázména
upravený rozpočet
1.

15 944200 t5 526200
+1 870 000 +1 870

a
-418 000
0

000
pouzepřesunyvrozpočtu
9
- +90 000 +99 000
0
+22000 +22000 0
0
+667 544 +667 544
18 602744 t8 t84 744 -418 000

příjmůa rnýdajů, schodek rozpočtu se
Příjmy byly zvýšeny celkem o +2 658 544 Kč u -*ř,i9h
obce bez uvedení data a nebyla
,t
nezměnil. opatření é.2,3 a 4 by|azveřejněná "u
vpřehleduúřednídeský'Roč.ia5nel},lozveřeině-no.Nauřednídescenebylooznámenío
na obecním uřadu,
i"n"h schválení a uloženídokumentů
Závěrečný účet
jen ZÚ7 ayt zveřejněn formou sestavy
Návrh závěrečnéhoúčtuobce za rok 2016 (dále
hospodaření příspěvkové
z programu Gordic z 21.2.2017 a bez informací a finančním
na stránkách obce byla kompletní zpráva
or§anizace v roce 2016 (příloha č, 2). Zveíejnéná
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o qfsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 bez ďata jeji neřejnění (nebyla
v Přehledu). ZÚ alprojednan ZO dae20.3.20l7 a schválen se závěrem "bez výhrad".
Schválený dokument ZÚ nebvl zveřejněn na stránkách obce. Na uřední desce obce mělo blit
zélroveň oznámeno, kde jsou dokumenty uvedené na strankách obce s tím, že do jejich
listirrné podoby (v plném rozsahu) lze nahlédnout na obecním uřadu v uředních hodinách.

Schválení účetnízávérlry
ÚOetrri závérku obce za rok 2016 schválilo ZO na svém zasedání dne 15.5.2017 podle
vyhlášky č. 22012013 Sb., o požadavcích na schvalování účetníchzávérek některých
vybraných účetníchjednotek. Protokol o schválení měl požadovanénáležitosti.
Učetnízávérkazarck2016 příspěvkové orgaŇzace byla schválena na témžezasedáníZO.

Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Podle výkutt FIN 2 - 12 Mk l2l2017 skončilo hospodaření obce přebytkem příjmů ve rnýši
+3 650 tis. Kč. Při očekávanémročnímpřebytku +4l8 tis. Kč tak obec docílila zlepšený
qýsledek +3 232 tis. Kč. V tabulce je uvedena základni struktura rozpočtu a jeho plnění
k3I.12.2017:
ro?počet úpravarozpočtuskutečnost podíl

plnění

15944200 I8602744 21084348 II3% +248l604

Příjmy

Výdaje 15 526200 t8184744 17 433928 95% -750 816
SaldoPaV +4l8000 +418000 +3650420 873% +3232420
Úaa3e o rozpočtu ajeho změně souhlasily s údaji schválen;imi ZO.

Yýl<^zzisku aztráty
Ke kontrole byl předložen výkaz
hospodaření v následující sťuktuře:
Náklady
Výnosy
VH po zdanéní

Ve vykaru

k

18 131 138

Kč

+3 716 877

Kč

31.12.2017

s tím, že byl vykázán kladný výsledek

21848 015 Kč

uvedený výsledek hospodaření souhlasil

s

údajem ve wkaz;u ronraha.

Hospodářská činnost nebyla provozována a ve výkazunebyla uvedena.

Rozvaha
Předložený výkazromaha k3t.l2.2017 obsahoval následujícívýznarnrtéinformace:
a) majetek obce

Stálá aktiva činila v netto vyjádření 69 515 tis. Kč. Převážnou část dlouhodobého majetku
tvořily nemovitosti (účet021 a 031) v zůstatkové ceně 59 951 tis. Kč, tj. cca 86 % hodnoty
stálých aktiv - dlouhodobého majetku.
Celková v,ýše majetku v brutto vyjádření činila l21 164 tis. Kč, z toho na peněžníchúčtech
v bance obec vykazovala 9 47l tis. Kč (nanist v r.2017 o +3 232 tis. Kč).
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b)
Stav celkem
z toho:
- úvěry
- závazky k dodavatelům
- závazky k zaměstrrancům
- pojistrré
- daňové závazky
- závazky z dotaci
- účtyčas. rozlišení

482l

497

4 928 898

160 1 393 096
2|48l0 110 361
292042 250288
l33 965
158 583
550 417
795 4I7
525
I915
19I0282
574 550
480 481
975

-101 401

-4I7 936
+104 449
+4l 754
+24 618
+245 000
-5 243
-94 069

c) dalšískutečnosti. vztahující se k majetku

- obec nehospodařila s majetkem ve vlastrrictví státu,

- zástavy majetku nebyly poskybruty,
- obec svYm majetkem neručila zazávazky třetích osob,

Výkaz Příloha
předložený výkaz za l2l20l7 byl sestaven podle požadavkůhlavy VI. a VII. vyhlašky
č.4t0l20Ó9 S6., kterou se provádějí některá ustanovení zékonao ÚČeúrictvÍ.
stavY fondŮ
Uvedené hodnoty na úětech nemóvitostí v analytickém ěleněnÍ, vČ. korekce a
majetek
evidovánPouze
souhlasily s údajive qýkazu rozvaha. Na podrozvahových účtechbyl
_ účtygót, gož u *ru účto905 - vyíazeiépohledávky ve výši 27 395 Kč. Obec nevlastnila
lesní porosty přesahující 10 ha.

Inventurní soupis majetku a závazkit
souladu
Inventarizace byla próvedena na zékladě píikan starosty ze dne 10.11-2017 a v
31.12,2017
do
13.11.2017
Od
s planem inventariŽaeních prací pro rok 2017 v obdObí
ČlenŮ,
núeflný termín. Byla jmenovana 9 členná inventaíizačníkomise s podPisY vŠech

proškoleníbylo provedeno 13.1 1.2017 .
Šo"ymajetku závazkttbyly uvedené ve vypracova-ných inventurních soupisech a sestavách
Kontrolou
, "Úd"rrÓ" majetku v pC souhlasily s údaji na příslušn;ých účtechv rozvuastavbY
bYlY
dokladových inventur nebyly zjištěn} nedostatky nebo jiné rozdÍly. Pozemky a
doloženy výpisem z katastru nemovitostí k 3|.12.2017, zástavní smlouvY nebYlY zde
patrné,
evidované. Že ,prucovaného inventarizačníhozápisu (bpz data pořízenil bylo
že nebyly zjištěny inventmizačnírozdíly.

i

Peněžnífondy územníhocelku
Hospodaření s peněžními fondy se řídilo vnitřními předpisy - statutem fondu a kolekÍivní
u fondu
smlouvou z 21.12.2013 (účinnóstdo r. 2017) u sociálního fondu a vyhláŠkou obce
a
struktuře
nasledující
v
fondy
rozvoje bydlení. Ke dni 31.12.2017 obec hospodařila s
objemech (účet419 - ostatní fondy) v Kč:
Stav k 1.1.2017
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Stav fondu k31.12.2017

533 015,85
+9 727,29
-672,00
542 071,I4

66 759,62
+164 949,00
-212 500,00
19 208,62
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599 775,47
+I74 676,29
-2I3172,00
561279,76

Peněžníkrytí fondů (účet236 - běžnéúčtyfondů):
Stav k 31.12.2017
19 208,62
l99 713,64
Finančně nekrýý rozdíl:
0,00
-342 357,50

2I8 922,26
-342 357,50

Rozdíl byl doložen stavem nesplacené jistiny půjčekposlgrtnutých z fondu rozvoje bydlení
k31.12.2017 ve \nýši 314 577,50 Kč a nepřevedenými prostředky splátek půjčekv hotovosti
přes pokladnu ve výši 27 780 Kč, tj. celkem 342357,50Kč.
Stav půjčekz

FRB (účet469 - ostatní dlouhodobé pohledávky):
3l9 443,50

Stav k I.1.2017
Splátky 2017
Nové pnjěky 2017
Stav k 3I.I2.20I7

_162 018,00

+I57 152,00 (3x)
314 577,50

Sociální fond byl v roce 2017 polůit ve prospěch zaměstnanců obce a uvolněného starosty
na stravováni (99 tis. Kč), peruijní připojištění (l9 tis. Kč), příspěvek na dovolenou
(57 tis. Kč), kultunú akce (22 tis.

Nedostatky nebyly

zj

Kč) a ostatť výdaje (15 tis. Kč).

ištěné.

Bankovní výpis

k3t.l2.20l7 ve qýši:
ZákJadnibéžnétňty
KB - č.ú.272545110100, zůstatek ve qýši
6 825 970,39 Kč (výpis č. 238)
KB - č.ú. 115-902410287/0100, zůstatek ve v,ýši 1 906 070,00 Kč (výpis č. 1 k I3.I.20t7)
ČNs - ě. ú.94-131945110710, zůstatek ve v}ši
520 782,33 re (výpis č. 41)
Celkoqi zůstatek
9 252 822,72Kě.
stavy bankovních účtůpodle výpisů souhlasily s údajem na účtu231rcmahy.
Obec používala následující bankovní účtyse zustatky

Úvěroqí účet
KB - č. ú.35-120ll01507/0100, zůstatek ve qýši -975 160,00 Kč (výpis č. 12)
Stav na účtu451 byl shodný, nedostatky nebyly zjištěné.
Účtv peněžníchfondů
KB - č.ú. 1380120227l0l00, zůstatek ve
rozvoje bydlení
KB - č. ú.35-6222380237l0100, zůstatek ve
fond
Celkový zůstatek

výši l99 713,64 Kč (výpis č. 34) - fond
qýši 19 208,62 Kč(výpis ě.37) - sociální
2l8 922,26Kč.

Stavy bankovních účtůpodle výpisů souhlasily s údajem na účtu236 rontahy.

Faktura

Kniha došlých faktur byla vedena progrítmově na PC ("Kniha zóvazlai k datu...'). Namátkově
byly kontrolovány přijaté faktury, jejich úhrady a zatňtování za 8l20l7 (č. 180 - 205) a
l2l2017 (č. 291 - 320). U kďžďé došléfaktury byl přiložen záznart o zaíňtovánífaktury
s potwzením věcné a formráIní sprármosti účetníoperace. Hodnota neuhrazených faktur
do splatrrosti k 31.12.2017 ěinila 2l4 810,89 Kč (č. 305 - 320), úďaj souhlasil se zůstatkem
na účtu32l - dodavatelé.
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Vystavené faktury evidované v knize fakfur

v

celkovém počtu 45 zústaly neuhrazené

do splatnosti v hodnotě 38 906,00 Kč (12 faktur). Stav souhlasil s údajem na

AÚ 311

16.

Nedostatky nebyly zjištěné.

Pokladní doklad
Obec vedla jednu pokladnu na obecním úřadu, evidence pokladní hotovosti byla průběžně
vedena pomocí progfamu Ginis přes PC. Koncem měsíce byla vytištěna sestava "Pokladní
deník od ...."zaúčtovénivšech případů hotovostrrích operací. Příjmové a qýdajové pokladní
doklady byly vedeny v jedné vzestupné číselnéřadě tištěnéPC.
Kontrolovány byly pokladní doklady za 8l20l7 (č. 145 - 288) a 12l20l7 (č. 609 - 70l),
u kterých nebyly zjištěny nedostatky. Stav hotovosti k 31.8.2017 ve qýši 75 826 Kč, resp.
v nulové \ryši k 31.1.20t7 (odvod hotovosti 29.12. ve qýši 19 4ll Kč) souhlasil s údajem
na úětu 261 - pokladna ve rnýkazu romaha. Nedostatky nebyly zjištěny.

Zíizovacílistina organizačních složek a příspěvkových organizací
Obec je zšzovate|em příspěvkové organizace "Základní škola a Mateřslui škola Josffiv Důl"
podle původní ňzovací listiny z 16.9.2002. Zména zňzoyací listiny byla provedena dne
10.3.2006, kdy byl svěřen majetek obce do výpůjčkyPO podle stavu k 31.12.2005 na dobu
neurčitou (smlouva z 29.4.2006).
Zřizovací listina nebyla v roce 2017 změnéna.

Výsledky hospodaření školy za r. 2016 byly projednány a schváleny ZO dne 20.3.2017. PO
dosáhla zisk +l27 702,56 Kč, kteqý byl plně určen k převedení do rezervního fondu školy.
Veřejnosprávní kontrola hospodaření PO roku 2016 nebyla při přezkoumaní kontrolována.
Schválení ročníúčetrdzávérky zarok 2016 proběhlo na zasedánt ZO dne l5.5.20l7.

Na rok 2017 byl rozpočtován příspěvek na ptoyoz školy ve výši 2 160 000 Kč, který byl
roáodnutím ZO z 19.6.2017 zvlšen o 36 800 Kč. Částka 2 196 800 Kč byla poukázana
na účetškoly.

Smlouvy a dalšímateriály k poskytnufým účelovýmdotacím
rozpoč,ttt obce na rok 2017 dne 16.1.2017
(2 žádosti - Sdruženícestovního ruchu Jizerské hory a.s. ve qýši 15 000 Kč a Divadelnímu
spolku J.K.Tyl Josefuv Důl 50 000 Kč), dne 13.2.2017 další3 příspěvky v celkové qýši
35 tis. Kó a20.3.2017 dar pro Hospic sv. Zdislavy ve výši 5 Kč na osobu (cca4,5 tis. Kč).
Dne 19.4.2017 poskytnuta dotace Divadelnímu spolku ve rnýši 20 000 Kč (akce Josefodolské
divadelní jaro) a dne 15.5.2017 mj. dotace pro TJ Jiskra Josefuv Důl ve výši 8 000 Kč Qetrú
výcvikový tábor lyžařů)a stejnému žadateli dne 17.9.2017 ve výši 54 400 Kč na energie
v zaŤizenichTJ v 2. pol.2017 .
Dalšíprostředky byly poskytnuté formou darů dle ZO z 3.11.2017 pro SKP Kornspitz
Jablonec 10 tis. Kč a TJ Jiskra Josefuv Důl ve wši24 tis. Kč.

ZO schválilo poskytnutí ťrnančníchprostředků z

Upozornění:

Z

pohledu povinnosti zveřejňování veřejnosprávních smluv na poslrytrrutí dotací
nad 50 000 Kč a jejich dodatků na stránkách obce (3 roky), je potřeba uzavírat smlouvy
se stejn;ým žadatelem formou dodatku ke smlouvě v pruběhu kalendářního roku a částky
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sČÍtat.V opaČnémpřípadu by mohlo dochéu;et k úmyslnému obcházení ustanovení zákona
o zveřejňování smluv nad celkoqý limit 50 tis. Kč (nejedná se o darovací smlouvy).

Smlouvy a dalšímateriáty k přijaúým účelovýmdotacím
Namátkovou kontrolou transferů v roce 2017 bylo zjištěno:

1. dotace ze zákona, tj. na výkon strátní správy v rámci souhmného dotačníhovďahu,
při rozpočtované výši l98 200 Kč (pol. 4l l2) obec získala v plné výši.

-

ÚP na vytvoření pracovních příležitostív rámci veřejně prospěšných prací
z roku 2016 podle dohody z28.6.2016 (JNA-V-2912016) na3 zatlěstnance od t.1.1orc
do 31.1.2017 v max. výši 14 tis. Kč/měs. a dodatku č. l ze dne 25.8.2016 byl zvýšen stav
2-

dotace od

zaměstnanců na 5 v období od 1.9.2016 do 31.1.20l7 (max. 14 tis. Kč).
Dále Podle dohody č. INA-VZ-9120L7
3t.1.20l7 na 6 zaměstrranců od 1.2.20t7
do 31.1.2018 (max. 15 tis. Kč) a 2 dodatků ze dne 3.2.2017 a 30.3.2017 se zvýšením
zaměstnancŮ na 8. V roce 2017 bylo vyčerpráno 902239 Kč (pol. 4116 -Úz tsotzl apoďúZ
13101 získalaobec l37 255 Kč.

z

3. zákonná zálohová dotace na volby do Parlamentu ČRve qýši 22 000 Ké (ÚZ 9807l,

Pol. 4111). Její vniČtovrání bylo.provedeno na požadovaném formuláři dne26.t.2018 (použito
21 404,20 Kč) a zpétnaúčetKÚ LK vráceno 595,80 Kč dne 25.I.2018.
4. Přes rozpoČet obce byly poukázané prostředky od LK pro školu na volnočasové aktivity,
soutěŽe a nákup kompenzačních pomůcek ve wši 79 500 Kč (plol. 4122). Prostředky byiy
poukazané škole v plné výši (pol. 5336).
Nedostatky v evidenci a účtoviánídotací nebyly zjištěné.

Smlouvy nájemní
Kontrolou nájemních smluv platných v roce 2017 bylo namátkově ověřeno:
Nájemní smlouvy na bytové a nebytové prostory byly řešeny smlouvou o obstarání správy
nemovitostí obce ze dne 3.12.2014 s firmou Tanvaldská bytová společnost s.r.o. Tanvald
ÚČinnou od 1.1.2015 na dobu neurčitou. Smlouva byla vypovézenák30.6.20t7 vzhledem
k organizaČní změně u dodavatele a uzavřena smlouva nová s firmou Protebyt s.r.o. Tanvald
ze dne 1.6.2017 na dobu neurčitou od 1.7.2017. Rozsah služeb a orgarizace poskytovaných
sluŽeb se neměnila. VýŠeinkasovaného nájemného v roce2017 čirula441,5 tis. re při ročním
rozpočfu 400 tis. Kč.
Smlouvy o přijetí úvěru
v roce 2017 mélaobec uzavřenou aktivní úvěrovou smlouvu s komerčníbankou.
Smlouva o dlouhodobém účelovémúvěru č. 99010510913 ze dne 4.6.20t5 (Zo 13.4.2015)
k zajištění financování projektu "MŠčp, 283 - Jasefuv Důl'':
- ěíslo úvěrového tlčtu 3 5 -l20l 101507 l0 1 00,
- limit čerpání2 020 000 Kč byl v plné výši vyčerpaný,
- splátky stanovené měsíčně34 828 Kč (ročně 4I7 936 Kč), poslední splátka 30.4.2020
ve výši 34 808 Kč,
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- k 1.1.2017 bYl stav nesplaceného závazku 3g3 096 Kč, do l2/20l7 bylo splaceno
v souladu se smlouvou4l7 936 Kč,
-,k31.12.2017 byl zustatek nesplacené jistiny ve v,ýši 975 t6OKě.
udaj podle vfpisu z banky souhlasil na účet451 - dlouhodobý úvěr.

l

Dokumentace k veřejným zakánkám
Na ziákladě Provedeného výběru ze 3 předložených nabídek na akci ,,oprava zpevněných
Ploch chodníla)" ZO rozhodlo dne 11.9.2017 o vítézivýběrového řízeru 1nóinizsi cena) firmě
Proxima Liberec s cenou 362 I80 Kč. Po dokončenízakazky došlo k dalšiúpravě chodníků
s naqiŠenímceny o l39 722Kě. Zakázka nebyla evidována na profilu zadavatěle.

Vnitřní předpis a směrnice
V době Přezkoumání měla obec vypracován soubor vnitřních předpisů

k hospodaření:

a směmic

váahujícíse

- Směrnice k vedení pokladny (součástísměrnice jsou stanovené pokladní limity 60,
130 tis. Kč)
- Směrnice upravující oběh účetníchdokladů zr.2005 a podpisovévzory z l9.t0.20l1

resp.

- Směrnice k archivaci, spisoqf a skartačnířád 5.1 .2007
- Harmonogram ÚČetních závěrek v pruběhu účetníhoobdobí z 5.1.2007 - neaktuální
- Směrnice pro inverrtarizaci majetku , závazků z 5 .1.2007 - neaktuální
- Směmice pro evidovtíní, Účtoviání a odepisování majetku z 5.1.2007 - neakfuální
- Uětov} toz:nhvČetně ČÍselníků
dokladů apolůivánísymbolů z 5.1.2007 - neaktuální
- Kolekíivní smlouva ze dne 20.t2.2013 s platností do 31.I2.20I7
- Statut sociálního fondu z9.1.2009 - dát do souladu s platnou KS
- Opravné položky k pohledávkámz t5.4.20t3
- Směrnice pro časovérozlišení z 15.4.2013
- odpisovaní a odpisov,ý plan od účeíťho
období 2Ol2 z 15.4.2013
- Směmice k aplikaci reálné hodnoty u majetku určenéhok prodeji od roku 2012
z 15.4.20t3.

vybrané qýše uvedené směrnice nebyly v roce 2017 aktualizované.

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
ZasfuPitelstvo tvořilo 9 ČlenŮ, starosta byl dlouhodobě uvolněný pro qýkon funkce. Zákot
č. 128/2000 Sb. o obcích byl v části o činnosti zastupitelstva (§ 9i - -l9 pí.rco.
Kontrolovrány byly zápisy z 12.12.2016 (rozpočet 2017) a z 12 schůzíz roku 2017 (16.1.,
13.2-,20.3., 19.4., 15.5., í9.6., l4.8., 11.g.,9.10., 3.1l., tt.l2. a t8.t2.). Dokumentý byly
vedenY Přehledně, měly veškeré náiežitosti a obsahovaly usnesení ve všech pripaaecil,
tay
bYlo nutné jejich Projedntínív ZO (rozpočet, záv&ečný účet,rozpočtovéÁciy, nakládrání
nemovit'.ým majetl,<em ...). Zápisy a usnesení ze zasedéní
byly
dispozici
na internetoqfch strankách obce.

s

Zo

ť

Odměňování členůzastupitelsfua
OdměnY bYlY PoskYtovány všem členůmZO v maximální výši podle platné úpravy naíízent
vládY ě.3712003 Sb., o odměnách zavýkonfrrnkce ělenů zástupitelstóv (nař. vt. it+tzorc1.
Starosta vYkonával funkci jako uvolněný, ostafirím neuvolněným členůmZo byly od-ě"y
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poČtu trvale
zqýšeny od, 1.2.2017 dle usnesení Zo z L6.t.20l7. Odměňování vychazelo z
bydlícíchobyvatel k1.1.2017 ve výši 902 osob,
a
kontrolou ročníchmzdoqých listí všech členůzo nebyly zjištěny nesprávně stanovené
vyplacené odměny v roce 2017.

nař. vl.
Výši odměn neuvolněným zasfupitelům od 1.1.2018 schválilo ZO dne 11.12.2017 dle
č. 318/2017 Sb..
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