
Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly

Žiž*ova 57, 587 33 Jihlava

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Stejnopis 
', 4

č. 1.: xu.tt 14772l2a2a Ko

obce Lavičky
se sídlem Lavičky 90, 594 01 Velké Meziříčí, lČo: ooa+zala

za rok 20í9

přezkoumání hospodařeni za rok 2019 bylo zahájeno písemným oznámením doruěeným
územnímu celku dne 12, února 2020 podle § 5 odst, 3 zákona ó, 42012004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazkŮ obcí
(dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Přezkoumání bylo provedeno dne
12. března 2020 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu
s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření. Posledním kontrolním úkonem, kteqý
předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, bylo podání
předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 12. března 2a2O.

Místo provedení přezkoumání: Obec Lavičky
Lavičky 90
594 01 Velké Meziříčí

Přezkoumání vykonal:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:

pověření číslo: 201 9 5084321 _1 1

lng. MichaelVecheta

Podklady předložili: Jan Havelka - starosta
Drahoslava Smejkalová - místostarostka
soňa sekničková - účetní

předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání uvedené v § 2 odst. '1 a 2
zákana 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 uskutečněnítohoto úkonu.

A. VÝsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Lavióky nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Žižkova 57, 5B7 33 Jihlava, tČo: zOB9Oz+g

lD datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz



při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjiŠtěny chybY
a nedostatky nebo tyto nedostatky již byly napraveny.

při dílčím přezkoumání za rok 2019: dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2019 nebYlo

provedeno,

C.Závér

l. Při přezkoumání hospodaření obce Lavičky za rok2019

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

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 2019 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít

negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti,

Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

Komentář: Stav pohledávek ke dni 31 . 12.zalgje 135.000,- Kě

ll.

lll.

Poměrový ukazatel Hodnota ukazatele

Podíl pohledávek na rozpočtu 0,04%

P odil závazků na rozpočtu 1,79 o/o

Podílzastaveného majetku na celkovém majetku 0,00 %

Podíl cizích zdrojů k celkouým aktivům 1,48%

Ukazatel likvidity 10,72

FiSkální PraVidIO (podíl dluhu k průměru příjmů za poslední4 roky) 0,00 %

Dluh nepřekročil 60 % průměru příjmů za poslední4 rozpočtové roky.

Lavičky 12. března 202a

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

lng. MichaelVecheta

KRAJSKÝ ÚŘno
KRAJE VYSOČlNA

, Odbor kontroly
Zižkova 

'7,587 
33 Jihlava

.l 6.

kontrolor pověřený řízením přezkoumání kontrolora pověřeného řizením přezkoumání



Poučení

územní celek má na základě § 7 písm, c) zákona o přezkoumávání hospodaření právo

doruěit kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání písemné stanovisko k návrhu zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření obsahující námitky ke kontrolním zjiŠtěním

a poiadovat jeho přiložení ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, a to do 15 dnŮ

ode dne předání návrhu této zprávy,

územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm, b) zákona o přezkoumávání

hospodaření p-ovinen přilmout opatření k nápravě chyb a nedostatkŮ uvedených v této

zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci
přezkoumáválicimu orgánu tj. Krajskému úřadu Kraje Vysoóina, a to nejpozději do Í5 dnŮ
po projednání této zprávy spolu se závěreěným účtem v orgánech územního celku.

územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst^ 2 zákona o přezkoumávání
hospodaření povinen vinformacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) iéhoŽ zákona
uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu
o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou
zprávu zaslat.

Za nepřtletí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku
přezkoumání hospodařeni, za nepodání písemné informace o přijetí opatření a za neuvedení
ihůty, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění
přijatých opatření lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření pokutu do výše 50 000 Kč.

Tento návrh zprávy o r,nýsledku přezkoumání hospodaření je současně zprávou o qýsledku
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 řízenim přezkoumání nebo
okamžikem vzdání se práva podat písemné stanovisko územního celku,

Zpráva o r4ýsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona
o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden qýtisk včetně přílohy převzal starosta
obce Lavičky s tím, že se vzdává práva podat písemné stanovisko územního celku dle § 7
písm, c) zákona o přezkoumávání hospodaření dne 12. března 2020.

Tato zpráva o r,nýsledku přezkoumání hospodaření obsahuje přílohu Písemnosti využité při

přezkoumání obsahující 2 strany.

Jan Havelka ki.b,,
OBEC LAV!ČKY

LAV|CKY 90
594 91 vELKE vĚzrňíčí

|uQ: 00842478

podpis starosty

Rozdělovník:

§tejnopis Počet výtisků Předáno Převzal

1 1x Obec Lavičky Jan Havelka

2 1x Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly



PŘíLoHA

písemnosti vvužité oři přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Lavičky byly využity následující písemnosti:

Návrh rozpoĎtu - na rok 2o19 zveřelněn na úřední desce a internetorných stránkách obce

od 23. 11,2018 do 13. 12.2018
Schválený rozpočet _ na rok 2019 schvá]en zastupitelstvem obce dne 11, 12.2018,
zveřejněň od 12. 12. 2018 na internetorných stránkách včetně oznámení na Úřední desce

obce, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby

Sta nove n í záv azný ch u kazatel ů zř ízený m org a n izacím :
- pro příspěvkovou organizaci "Záklaóní škóla Laviěky" sděleno zastupitelstvem obce dne

11. 12. 2018
- pro příspěvkovou organizaci "Mateřská škola Lavičky" sděleno zastupitelstvem obce dne

12. 12,2018
Rozpočtová opatření- rok 2019
schválena starostou obce: pravomoc schválena starostovi zastupitelstvem obCe dne

B,11.2016
ó, 1 dne 4, 1. 2O1g, zveřejněno od 26, 1. 2019 na internetouých stránkách
č. 3 dne 15. 3. 2O19, zveřejněno od 23. 3. 2019 na internetor4ých stránkách
ó. 5 dne 9. 5. 2O19, zveřejněno od 9. 5. 2Q19 na internetor4ých stránkách
ě. 7 dne 91.7, 2O1g, zveřejněno od 2. 8. 2019 na internetových stránkách
ó. 9 dne 20. 9. 2019, zveřejněno od 20, 9. 2019 na internetorných stránkách
ě. 1 1 dne 18, 1 1 . 2o1g, zveřejněno od 18. 11. 2019 na internetových stránkách
na úřední desce obce zveřejňěno oznámení, kde jsou zveřejněna a kde je mOŽno nahlédnOut

do listinné podoby
Závěreóný účet - návrh za rok 2018 věetně zprávy o výsledku přezkoumání hosPodaření

zveřejněň na úřední desce a internetorných stránkách obce od 30. 5, 2019 do 26, 6- 2019,

schválen zastupitelstvem obce dne 25, 6. 2019 s výrokem - bez r4ýhrad. Schválený
závěreéný úěet zveřejněn od 25. 6. 2019 na internetoqých stránkách vČetně oznámení

na úřední desce obce, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné PodobY
Výkaz pro hodnocení plněn1 rozpoótu - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2019
Výkazzisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31. 12- 2019
Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31- 12.2019
Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 31, 12,2019
Hlavní kniha - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2019
Kniha došlých faktur - předložena ke dni 31 , 12.2019 (faktura číslo 1 až 171)

Kniha odeŠlaných faktur - předložena ke dni 31, 12,2019 (faktura číslo 1na19 aŽ 8l2O19)

Faktura:
- ó. F2o1g41, dodavatel Deta spol. s r,o,, lČo 47153059, vystavena dne 22. 8.2019 na akci
"Rekonstrukce přístřešků pro céstující na zastávce Lavičky, rozcestí" Ve Výši 211.529,8a KČ

včetně DPH, uhrazena dne 3. 9. 2019, bankovníqýpis č. 9, KB, a.s^

- ó.2gl2o1g, dodavatel Jaroslav Kubec, lČo 48891185, vystavena dne 26.8.2019 na akci
"Rekonstrukce přístřešků pro cestující na zastávce Lavičky, rozcestí" ve rnýŠi 63.362,90 KČ

včetně DPH, uhrazena dne 3, 9. 2019, bankovní výpis č. 9, KB, a.s.
- ě, 2019077, dodavatel Visiocom s.r.o., lČo 27535533, vystavena dne 9. 9. 2019 na akci

"Rekonstrukce přístřešků pro cestující na zastávce Lavičky, rozcestí" ve qýŠi 110.200,- KÓ

včetně DPH, uhrazena dne 24. 9. 2019, bankovní rnýpis č. 9, KB, a,s,

Bankovní Wpisy - předloženy ke dni 31.12.2019 (KB, a.s,, Črue;
úeetni ooríáay-- ia měsíc ňstopad roku 2019 (doklady k bankovnímu výpisu č. 11 ze dne

6. 11. 2019 až 22. 11. 2019)
Pokladní kniha - předložena ke dni 31. 12.2019



Pokladní doklady - za měsíc listopad roku 2019 (příjmoW pokladní doklad ó, 77 - 80

a výdajový pokladní doklad ó.211 - 223)
Ě"iáá^."'páplatků - předIožena ke dni ó1.1z.2019 (komunální odpad, psi) 

_

Évidence ioál"tru _ pr"Jtoz"ny přírůstky a úbytky 1ale!1y ke dni 31_ 12,2019

lnventurní soupisy ;"Éň; ; ávazkú _ 
"""táu"í,v 

xé o1 31; 12, 2a19, plán inventur ze dne

g. 12. 2o1g, prerenJÁi listina účastníků lrolení'k zajištění inventarizace a zPŮsobu jejího

ňrouaoeňi ze dne ll . lz. zo1g,lnventariza éni zpráva ze dne 30, 1, 2020

ttiooua agenda _ rekapitulace mezd předložena za měsíc prosinec 2019

Odměňování členů zastupitelstua - praine pro rok 2019, schváleno zastupitelstvem obce

najednání dne 26. 2.2019
Roivaha zřízených příspěvkových organizací:
_ Rozvaha a příloha ,izákladni št<oia iivieky" příspěvkové organizace obce předložena

kedni 31.12.2a19
_ Rozvaha a příloha "Mateřská škola Lavičky" příspěvkové organizace obce předložena

kedni 31.12.2019
Smlouvy o převodu majetku:
- smlouva kupní na prodej pozemku p,é z3,9+!z k.ú,, Lavičky ze dne 6, 8,.2019 (obec

prodávající), pravni ieinrý vkladu 7.' 8, zalg, prodej schválen zastupitelstvem obce

na jednání dne 25. 6. 2a19,'záměr prodeje zveřejněn.ve dňech 24. 4.2019 _ 30. 5. 2019

_ darovací smlouva na nemovité věci pozemry ó.e, $uM, 46312,466t3 k,ú, Laviěky včetně

příslušenství ze dne 24, 4.2019 (obec ánoárována), Právní ÚČinkY vkladu 15.7. 2019' Přtjetí

baru schváleno zastupitelstvem obce na jednání dne 23, 4,2019
- darovací smlouva na nemovité věci pozemky p,ó, a66t29, 466/30, 466126, 46314 k,ú,

Laviěky vóetně příslušenství ze dne 24.'4. zotg (bnec obdarovaná), právní úóinky vkladu

15.7.2o1g. přrjetí daru schváleno zastupitelstvem obce na jednání dne 23, 4, 2019

Darovací smlouvy:
_ ze dne 28. 1.zo1g,finanční dar Diecézní charita Brno - oblastní charita Žd'ár nad Sázavou

ve výši 15.oo0,- Kč, ichváleno zastupitelstvem obce na jednání dne 11 , 12,2018
_ ze dne 18, l,'ióÉ, finanční dar TJ Březejc, z.s. ve výši 5,000,_ Kě, schváleno

zastupítelstvem obce na jednání dne 1 1 , 12,2018
smlouvy a další materiály k př,rja!ým účelouým dotacím_ _ kraj vysočina a obec Lavičky

investiění ootace i Fon'du vyio"einy progřam Bezpečná silnice 2019 "Rekonstrukce

přístřešků pro cestující na zastávce 1avibryl rozcestí" FV02735.0004 ve \^ýši 187,048,_ Kó

že dne 3, 7. 2a19,žádost ze dne 1. 4, 2019
žapi"y z jednání zŇupitelstva věetně_usnesení _ předloženy ze dle 11,.12,.2018,

26. 2.2o1g,2g. 4. zalg, 14, 5.2o1g,25. 6.2o1g,27 . 8,2o1g, 8. 10, 2019, 1a, 12,2019

Výsled ky ko ntrol zřízený ch organizací:.
_ protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace "Mateřská škola

Lavičky,, za obóobí od 1. 1 .2018 do 31. 12.2018 ze dne 18_ 2, 2019
_ protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspě.v_|ové organizace "základní škola

Laviěky,, za obáobí od 1, 1 , 2018 do 31. 12. 2a18 ze dne 18. 2_ 2019

ú8átni'rauerka obce za rok2018 schválena zastupitelstvem obce dne 25,6,2019
úaili-=iuér[" priŠŇxové organizace "Základhi srota Lavičky" za rok 2018 schválena

zastupitelstvem obce dne 26. 2.2019
úeetní závěrka příspěvkové organizace "Mateřská škola Laviěky" za rok 201B schválena

zastupitelstvem obce dne 26. 2,2019
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