
Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontro y

Ž žkova 57 587 33 Jihlava
stejnopis č.| 1

č, j,: KUJ| 10736/2020 Ko

Hana sobotková

stanislav Bradáč - 9tarosta
lvlarie kolouchová - účetní

předmět přezkoumáníi

Předměter. přezkoumání hospodařeni jsou oblasti přezkoumání uvedené V § 2 odst, 1 a 2
zákona o přezkoumáVání hospodaření, Přezkoumání hospodaření bylo provedeno
Výběrovým zpusoben,] s oh]edern na Významnost jednotlivých skutečností podle předmětu
a obsahu přezkoumání. Při posuzováni jednotlivých práVnich úkonú se Vycházi ze znění
práVních předpisú platných ke dnj uskutečněnítohoto úkonu,

A. VÝsledek Dřezkoumání
Při pi'ezkoUrnání hospodařeni obce Blízkov nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Žžkova 57. 587 33 JihláVá lČo 70890749]
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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

obec B íZkoV

B izkoý 79
5s4 42 Méřín

Přezkoumání vykonala:
- kontro or pověřený řizenírn přezkoumání:

pověření čis o 20195084321_9

Podklady předložili:

obce Blízkov
se sídlem Blízkov 79 594 42 Méřin lČo: oo5g9271

za rok 2o19

Přezkoumání hospodaření za rck 2019 bylo zahá]eno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne 6, stopadu 2019 podle § 5 odst, 3 záko.a č,42012004sb,
o přezkoUmáVání hospodaření územních samospráVných celkú a dobrovolných svazků obcí
(dá|e ]en zákon o přezkoumávání hospodaření) Přezkournání bylo provedeno dne
18. listopadu 20í9 jako dílčí přezkoumání a dne 3. března 2020 jako konečné přezkoumáni
na základě žádosti obce V souladu s § 4 zákona o přezkoumáVání hospodaření Posledním
kontrolním úkonem, který předcházel zpracování této zpráVy o Výsledku přezkournání
ho§podaření, bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 3 března 2020,

Misto provedení přezkoumání:



B. plnění oDatření přiiatÝch k nápravě chvb a nedostatků

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

Při dílčim přezkoumáni za rok 2019 nebyly z.iištěny chyby a nedostatky.

C. záýěl

l. Při přezkoumání hospodaření obce Blizkov za rok 2o,'9

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

ll. Rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou
negativní dopad na hospodařeni územního celku V budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření za rck 2a19 nebya zjištěna rizika, která by mohla
negativnídopad na hospodaření úzernního celku V budoUcnosti

lll. Poměrové ukažatelezjištěné při přezkoumáníhospodaření:

mit

mít

Poměrový ukazatel Hodnota ukazatele

Podil pohledáVek na rozpočtu 086%
Podí| závazkú na rozpoótu 1 ,62 a/o

Podilzastaveného majetku na celkovém majetku 0,00 %

Podíl cizích zdrojú k ce kovým aktivům 0,47 a/o

Ukazate likvidity 25,08

Fiskálni píavidlo (podildluh! k průíněru piijmú 2a posedni4 roky) o,oo %

Dluh nepřekročil 60 % průrněru příjmů za poslední4

Blizkov 3, března 2020

Za Krajský úřad Kraje Vysoóina

Hana sobotková

rozpoČtové roky,

KRA]SKÝ ÚŘAD
KRA]E VYsoclN A

odbor konlro y
Žižkov3 !7, 587 3] ]]h ava

.n L-r/
podpis lontróóía pověleného lizenlm plezkoL]mánikontro or poVélený iizenim přezkóuňá.i
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Poučeni
Územní ceek má na základě § 7 písnr, c) zákona o přezkournáVání hospodaření práVo
doručit kontrolorov pověřenému řízením přezkoumání písernné stanov §ko k náVrhu zpláVyo Výsledku přezkoumání hospodaření obsahující námitky ke kontro ním zj]štěním
a požadovat jeho přiložení ke zpráVě o Výsledku přezkoumání hospodaření, a to do 15 dnú
ode dne předání náVrhU této ZpráVy,

Územní celek je Ve srnyslu ustanovení § 13 odst, 1 pisnr. b) zákona o přezkoumáVání
hospodaření povinen přijmout opatření k nápravé chyb a nedostatkú uvedených Vtéto
zprávě o Výsedku přezkournání hospodaření a podat o tom písemnou infoímaci
přezkoumáVajícímu orgánu t]. Krajskér.u úřadu Kraje Vysočina, a to nejpozději do 15 dnů
po projednánítéto zpráVy spolu se záVěrečným účtem V orgánech územního celku,

Územní celek je dále ve Smyslu ustanovení § 13 odst, 2 záko|a o přezkoumáVání
hospodaření pov]nen V informacích pod|e ustanovení § 13 odst, 1 písm, b) téhož zákona
uvést lhůtu, Ve které podá příslušnérnu přezkournáVa]ícímu orgánu písemnoU zpráVU
o p nění přijatých opatření a V této lhůtě příslušnému přezkoumáVajícímu orgánu uvedenou
zpráVu zaslat.

Za nepřijetí opatření k nápravě chyb a nedostatkú Uvedených Ve zpráVě o Výsledku
přezkoumání hospodaření, za nepodání píser.né informace o přijetí opatření a Za neuvedení
hůty, Ve které podá prislušnému přezkoumáVajícimu orgánu písernnou zpláVu o pLněni
přijatých opatření lze uložt územnímu celku dLe ustanovení § 14 od§t. 2 zákona
o přezkoumáVání hospodařeni pokutu do Výše 50 000 Kč.

Tento náVrh zpráVy o Výsledku přezkoumání ho§podaření je současně zpráVou o Výsledku
přezkoumáni hospodaření, přičemž konečným zněnim se stáVá okarnžikem rl,]arného
up|ynutí lhůty stanovené V § 6 odst. ,] písm, d) zákona o přezkoumáVání hospodaření
k podáni písenrného stanov ska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání nebo
okamžikem Vzdáni §e práva podat pisemné stanovisko územního celku,

ZpráVa o Výsledku přezkoumání hospodaření byla V souladu s ustanovením § 11 zákona
o prezkournáVání hospodaření projednána a jeden Výtisk Včetně přílohy převzal starosta
obce Blízkov s tím, že se VzdáVá práVa podat písemné stanovisko územniho celku dle § 7
písm, c) zákona o přezkoumáVání hospodaření dne 3 března 2a20.

Tato zpráVa o Výs|edku přezkournání hospodaření obsahu]e Výsledky přezkoumání a přilohu
Pisemnosti Využité pří přezkoumáníobsahující 3 strany,

stan slav Bradáč

OBEC BLÍZKOV
Bljzkov č,'l9
594 42 Wřin

Rozdělovník:

stéinopis Počet výtisků Předáno Převzal

1 1x obec Blízkov stanislav Bradáó

2 1x Krajský úřad Kra]e Vysočina odbor kontro y
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P ŘíLo HA

p ísem nosli vvužité při přezkoumáni

Při dilčím přezkoumáníhospodařeníobce Blízkov byly využity následující písemnosti:

NáVrh rozpočtu - na rok 2019 zveřejněn na úředni desce a nternetových stránkách obce
ad 3. 12. 201a do 23, 12, 2018
Schválený rozpočet - na lok 2019 schválen zastuptelsivem obce dne 22. 12. 2oft.
zveřejněn od 27. 12 2018 na internetových §tránkách Včetně oznámeni na úřední desce
obce, kde je zveře]něn a kde je možno nah]édnout do lisi nné podoby
Rozpočtová opatření - rok 2019
schválena starostou obce pravomoc schválena starostov zastupite stvern obce
dne 2. 11,2018
č. 1dne 14 2 2019,zveřejněnood25 2.2a19 na inIelnetových stránkách
č, 4 dne 29. 5 2019, zveřejněno od 12,6, 2019 na internetových stránkách
schváleno zastup telstvem obce:
č. 5 dne 14, 6, 2019, zveřejněno od 17 6, 2019 na internetových stránkách
na úředni desce obce zveřejněno oznámení, kde jsou zveřejněna a kde je rnožno nahlédnout
do ]istinné podoby - zveřejněna dosud
ZáVěrečný účet - náVrh za lak 2018 včetně zpráVy o Výsledku přezkoumání hospodaření
zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 20, 5, 2019 do 14.6.2019
schvá|en zastupitelstvern obce dne 14, 6 2019 s Výroker. , bez Výhrad schválený
záVěleóný účet zveřejněn od 17,6,2019 na internetových stránkách Včetně oznámeni
na úředni desce obce, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby
Výkaz pro hodnoceni p nění rozpočtu - sestaven a před ožen ke dni 30, 9 2o19
výkaz z sku a zíráty - sestaven a předložen ke dni 30,9 2019
Rozvaha - sestaven a předložen ke dn 30 9, 2019
Příloha rozvahy - sestavena a před ožena ke dni 30. 9, 2019
Učtový lozvrh - předložena na rok 2019
Hlavní kniha - sestavena a před ožena ke dni 30,9, 20']9
Knhy došlých faktur - předloženy ke dni 30, 9, 2019 (faktura číslo 2019001 - 2o19158 -
hlavni činnost, faktura č 19001 - 19092 - obchod)
Kn ha odeslaných faktur - předložena ke dni 30. 9 201 9 (faktura číslo 2019001 - 2019097)
Faktury - faktura č, 2019900251 Vystavená dne 28 5.2019 na částku 455 936 Kč Včetně
DPH, firmou Zdeněk Kafka, Horní RadsLaVice, (Nákup příkopového ramene), uhrazená dne
29 5_2a19 úhlada dolože.]a oankovllm Výpisem Čs c, o24,
íaklu? č_ 119728 Vystavená dne 24. 6. 2a19 na částku 17 4B9 Kč Včetně DPH, f rmou
PRoF|BA s,r o, Kaly, (Ná](up 3 kusů Vitlín) uhrazená dne 3. 7 2a19, úhrada doložena
oanhoVnlm Vyplsem US c,029,
faktura_ č 19]003 Vystavená dne ]0 6 2019 na částku 44 772,42 Kčvéeíné DPH, firmou
ZDENEK KRAL B]ízkov (Nákup skiíněk na poháry - osvětlené), uhrazená dne 12.6.2019,
úhrada doložena bankovním Výpisem ČS č, 026,
faktura č,2019900335 Vystavená dne 18. 7,2019 na částku 1 167 650 Kč Včetně DPH,
firmou Zdeněk Kafka, Horní Radslavice, (Traktor KASE), uhrazená dne 29. 7, 2o19, úhrada
doložena bankovním Výpisenr Čs č. o33
Banko\/nl Výpisy_- předloženy ke dnr 30, 9. 2019 (ČS, ČsoB, ČNB - běžné účty, ČSoB -
spoalcl uaet, CSoB - běžny Jčet obchod)
Pokladní kniha - před]oženy ke dn 30, 9, 2019 - h|avníčinnost a obchod
Pokladni doklady - za měsíc červen 2019 (příjmové pokladní dok|ady č. P19oooo57 ze dne
10.6.2019 - P19000096 ze dne 28, 6, 2019, Výdajové pok|adní doklady V19o0oo94 ze dne
12, 6, 2019 - V19000120 ze dne 26 6, 2019 - hlavni činnost,
pří]mový pokadní doklad č, P19000220 ze dne 1, 6, 2o19 - P19o0o259 ze dne 30 6, 2o19,
výdajový pokladní doklad č, 19000223 ze dne 4, 6, 2019 - 19ooo258 ze dne 12.6.2019
Evidence poplatkú - předložena ke dn] 30 9, 2019 - odpady



EV dence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku ke dn 30, 9. 2o1B
lv]zdoVá agenda - předložena rekapitu]ace rn ezd za mésic záři 2019
odměňoVání členů zastuptelstva - před ožená schVá ená Výše odrněn neuvolněných
zastupitelú ze dne 2- 11- 2018 a 22. 2. 2019 a uýše odrněny uvo něného §tarosiy s platností
od,],1,2019
Sm ouvy o převodu majetku - kupni sm ouva ze dne 26 6, 2o19, obec jako prodávajicí část
pozemku - parcela č 77711 a 790, kupu]ící pozemek - parcela č, 595/5, schvá]ená
zastupiteistvem obce dne 17 . 4. 2019, práVní účinky Vkladu na KÚ ze dne 28, 6, 2019,
kupni smouva ze dne 8,7,2019, obecjako prodáVající část pozemku - parcela č, í33/11
a391, schválená zastupiie stvern obce dne 22, 2.2019 plávllí účlnky vkladu na KÚ
ze dne 23. 7, 2a19,
kupní smlouva ze dne 5- 2- 2019, obec jako prodáVající ideální 61/540 z části pozemkú
(LDo), schváená zastupite stvem obce dne 22, 12.2018, pláuni účinky vkadu na KÚ
ze dne 15 7 2019
Darovací smlouva - srnlouva ze dne 23 9 2019, obec jako dárce, Diecézní charta Brno jako
pi'íjemce - finančního daru Ve Výši 10 000 Kč schvá ená zastuptelstvem obce
dne 13 9.2019
sm ouva nájemní - smlouva ze dne 26, 6, 2019, obec ]ako pronajímatel rybníku Hastrmánek
na pozemku - palcela č, 1821 , schválená zastupitelstvem obce dn e 14. 6. 2019
Zveřejněné zárněry o nakládání s majetkem - záměr prodeje části pozemku - parcela
č 77711 a 790, zveřejněn od 1. 4, 2a19 da 17 . 4,2a19,
záměr prodeje část pozemku - parcela č 133/11 a 391 zveřejněnod622019
do 23. 2. 2019,
záměr prodeje ideální 61/540 části pozemků (LDo),
do 23. 12,2019,

zveřejněn od 3. 12. 2018

záměr pronájrnu rybníkú V majetku obce formou dražby - Dolní rybník - parcela č, 1/.1,
Hastrrnánek - parce a č. 1821 a Dědkovský rybnik - parce a č 73ot2, zýeřq|ěn
od 20, 5, 2019 do 12_ 6.2019
sm ouvy a další rnateriá|y k prijaiým účelovým dotacím - smlouva o poskytnutí dotace
č, Fv02714.0154 ze dne 3,7,2019 na "Komunálni techniku", žádost ze dne 6, 5,2o19.
záýélečná z$áva a vyúótováni ze dne 3, 7, 2019
Dokumentace k Veřejným zakázkám - zakázka malého rozsahu "Nákup žacího rarnene
na traktor', poptáVka a žádost o předložení cenových nabidek (3x) ze dne a. 4.2a19,
doručeny dVě cenoVé nabidky, posouzení a schválení Výběru nabídky Zastupitelstvem obce
dne 18 4,2019,
Kupní smlouva ze dne 30,4,2019 s Dílnou Kafka, Horní Radslavice, cena 455 936 Kč
Včetně DPH (dle cenové nabidky),
Zápisy z jednání Zastupitelstva Včetně usnesení _ předloženy zápisy ze dne 22 12 2018,
22. 2. 2019, 17 4_ 2019, 14. 6 2019 a 13, 9, 2019
Účetní záVěrka obce za rok 2018 schvá ena zastup telstvem obce dne 14, 6. 2019.

Při dalšim dílčím přezkoumání hospodaření byly využity následujicípísemnosti:

Rozpočtová opatřeni - rok 2019
schválena starostou obce: pravomoc schválena starostovi zastupitelstvem obce dne 2, 11,
2a18
č.9dne30 10, 2019, zveřejněno od ,13, 11 2019 na internetových stránkách
č. 10 dne 29, 11,2019,zveře]něnood9. 12 2019 na internetových stránkách
na úřednI desce obce zveřejněno oznámení, kde jsou zveřejněna a kde je možno nah]édnout
do l]stinné podoby - zveřejněna dosud
Výkaz plo hodnoceni p|nění rozpočtu - sestaven a před ožen ke dni 31. 12. 2019
Výkaz zisku a ztráty - sesiaven a předložen ke dni 31, 12, 2o19
Rozvaha - §estavena a předložena ke dni 31. 12.2019



Při]oha rozvahy, sestavena a předložena ke dni 31, 12, 2019
Učtový rozvrh - předložen pro rok 2019
HLaVní kniha - sestavena a předložena ke d ni 31 12.2019
Knihy došlých faktur - před|oženy ke dni 3,1, 12, 2019 (faktura číslo 2o19001 - 2o1s2)6 -
hlavní činnost, faktura č, 19001 - 19118 - obchod)
Kniha odeslaných faktul - před ožena ke dn 31.12.2019 (laktula éis]o 20190o1 - 2019162)
Faktury - fakiura č,2019900507 Vystavená dne 21.1o.2019 na částku 140 118 Kč Včetně
DPH, firmou Zdeněk Kafka, Horní Radslavice, lČo 60666595, (Nákup zametače KlM-
T2300UH) uhrazená dne 23, 10, 2019, úhrada doložena bankovním Výpisem ČS č, 046,
íaktura č. 2019900508 Vystavená dne 21, 10, 2019 na částku 1o 164 Kč Včetně DPH firmou
Zdeněk Kafka, Horní Rad§lav]ce, lČo 60666595 (Nákup Ramu), uhrazená dne
23. 1a. 20'9 úrlaoa ooložera bankovnl- Výplsem ČS c 046
Bankovni Výp,lsy - piedloženy ke dni 31, 12, 2019 (ČS, ČsoB, ČNB - běžné účty, ČsoB -
soořici Lčet, cSoB - bezný jcel obcnoo)
Pokladní knihy - pi'edloženy ke dni 31, 12. 2019 - h avníčinnost a obchod
Pokladn i dok|ady - za měsíc prosinec 20,19 (příjmoVé pok adní doklady č. P1 9ooo1 58 ze d ne
2. 12. 2a19 - P19000195 ze dne 30 . 12. 2019, výdajové pokladní doklady V19000206 ze dne
4 12, 2019 - V19000225 ze dne 30, 12, 201 9 - hlavní óinnost)
Evidence poplatkú - předložena ke dnl 31 12,2019
Evidence majetku - předložena ke dni 31, 12 2o19 s přírůstky a úbytky majetku
lnventurní §oupisy majetku a záVazků , před]oženy ke dni 31. 12 2a19 !p|án inventur ze dne
4. 9. 2019, proškoieni nventarizační kornise ze dne 4. 9. 2019, ]nventarizačni zpráVa
sestavena dne 31, 1. 2020)
lv]zdová agenda - předložena rekap tu ace mezd za měsíc p.os nec 2019
sm oUVa o pi'evodu ma]etku - kupní§m oUVa ze dne 9, 1o, 2019, obecjako kupující pozemek
- parcela č, 5714 (k,ú, Dédkov), schválená zastupitelstvern obce dne 13, 9. 2019, práVní
účinky Vk adu 1a KU ze d.e 6 1 1 , 20 19
smouvy o Věcných břemenech - smlouva o zřízení Věcného břemene č, NM-
014330055532/001 ze dne 22, 11 2019, uzavřená s firmou E.oN D stribuce, Věcné břemeno
práVa Vstupovat, provádět úpravy obnovu , modernizace soustavy kabe|ového vedení NN,
schválená zastupitelstvem obce dne 13, 9 2019, pláuíli účnky Vkladu na KÚ
ze dne 23. 12, 2019
Zápsy z jednání zastup]telstva Včetně usnesení , předložen záps zastupite]stva obce
ze dne 6. 12.2a19
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