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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Jítovice, lČ: 00579238

za rok 2018
přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 29.11.2018
- 2.5.2019

na základé písemné žádosti obce Jílovice v souladu s ustanovením § 42 odst. I zákona č.
12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem ě. 42012004
Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků
obcí, ve znéni pozdějších předpisů.
Zahájeno bylo dne 2.7.2018 doručením Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření
v souladu s § 5 odst. 3 zéů<ona č. 42012004 Sb. a s § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 25512012 Sb.,
o kontrole, ve zněni pozdějších předpisů.

Místo provedení přezkoumání: Obec Jílovice
Jílovice 26
517 72 Jílovice

Zástupci za Obec:
- Václav Ježek - starosta obce
- Vlasta Minaříková - účetní obce

Přezkoumání lykonaly:
- kontrolor pověřený íizením přezkoumání:

věra Gilková
- kontroloři:

Ing. Monika Jančová
Ing. Monika Kliková
Jana Šubrtová

Pověřeníkpřezkoumánívesmyslu§5č.42012004Sb.a§4a§6zákonač.25512012Sb.
lydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne27.6.2018, 1.8.2018 a1.2.20|9.

předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a2 zákonač.42012004 Sb., posouzené
podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem
s ohledem na v;iznamnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. při posuzování
jednotlivých právních úkonů se vycházi ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Poslední kontrolní úkon (např. ukončení kontroly na místě nebo vráceni vyžádaných podkladů, ukončení
prověření námitek uplatněných ve stanovisku k Návrhu ryrávy o výsledku přezkoumání hospodaření apod.) byl
učiněn dne 2.5.2019.
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A. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření obce Jílovice byly přezkoumány následující písemnosti:

Bankovní vYpis
Obec má zřizeny tři bankovní úěty, ztoho dva u České spořitelny a.s. a jeden u České národní
banky.
Zůstatky předložených bankovních výpisů souhlasí na účet 23I (Základni běžný účet
územních samosprávných celků) uvedený v Rozvaze sestavené k 3I.12.2018.

Darovací smlouvy
Obec (jako dárce) uzavřela v roce 2018 např. tyto darovací smlouvy:
- dne 16.4.2018 Darovací smlouvu s Fotbalovým klubem České Meziříčí na finanční dar
ve výši 1.000,- Kč na činnost spolku. Dar byl schválen ZO dne 28,3.2018 a poskytnut z účtu
obce dne 7.5.2018.
- dne 18.5.2018 Darovací smlouvu s Knihovnou města Hradec Králové na finanční dar
ve výši 5.000,- Kč na nákup knih do výměnných fondů v rámci regionálních knihovnických
služeb. Dar byl schválen ZO dne28.3.2018 a poskYnut z účtu obce dne 23.5.2018.
- dne 4.7.2018 Darovací smlouvu s Římskokatolickou famostí Třebechovice pod Orebem
na finanční dar ve výši 10.000,- Kč na přípravné práce na opravu kostele ve Vysokém Újezdě.
Dar byl schválen ZO dne 2].6.2018 a poskytnut z účtu obce dne 9,7 ,2018.

Evidence majetku
Majetek obce je veden v programu Helios.

Faktura
Kontrolovány byly faktury přijaté i vydané včetně správnosti jejich předpisu, vztahujicí
se svou úhradou k bankovním výpisům za měsíc červen a listopad 2018. Nedostatky zjištěny
nebyly.

Inventurní soupis majetku a závazkíl
Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31.I2.20I8. Dále byly ověřeny inventumí
soupisy na výkaz Rozvaha územních samosprávných celků a vykazované zůstatky souhlasí
na tyto soupisy. Inventarizace je doložena inventarizační zprávou. Vzhledem k tomu, že
ověřovatelé neměli možnost zúčastnit se provádění inventarizace u hmotného majetku obce,
nemohou se vyjádřit k možnosti vzniku inventámích rozdílů v této oblasti.

Kniha došlých faktur
Kniha došlých faktur je evidována ručně.

Kniha odeslaných faktur
Kniha vydaných faktur je řádně vedena v PC (tabulka EXCEL).

Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu na rok 2018 byl před schválením po dobu stanovenou zákonem zveřejněn
nafyzické i elektronické úřední desce.
Souěasně s návrhem rozpočtu na rok 2018 byla zveřejněna informace o schváleném rozpočtu
a skutečném plnění rozpočtu zapŤedchéuející rok.
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Odměňování členů zastupitelstva
Byla provedena kontrola stanovení qýše odměn za výkon funkce členům zastupitelstva obce
a nebyly zjištěny nedostatky. Výplata odměn za měsíc leden až prosinec 2018, dle
předložených mzdoqých listů, byla provedena dle stanovení.

pokladní doklad
Byly kontrolovany pokladní doklady za období ěerven a listopad 2018. Doklady byly
kontrolovány z hlediska náležitostí pokladních dokladů, časové a. věcné souvislosti,
zaíčtování a zatřídéni podle rozpočtové skladby. Pokladní doklady mají patňčné náležitosti,
jsou doloženy paragony a jsou shodné se zápisem v pokladní kruze. V účetnictví je o příjmech
a výdajích účtováno v souladu se stanovenými účetními postupy a metodami.

Pokladní kniha (deník)
Pokladní kniha je vedena ručně. Bylo kontrolováno období červen a listopad 2018 a nebyly
zjištěny nedostatky.

Pravidla rozpočtového provizoria
Do doby schválení rozpočtu se řídilo rozpoětové hospodaření obce pravidly rozpočtového
provizoria schválenými ZO dne 1.I1.20I7 .

Pravidla rozpočtového provizoria byla řádně a v termínu zveřejněna na intemetových
stránkách obce a bylo oznámeno na uřední desce, kdejsou zveřejněna v elektronické podobě.

Příloha rozvahy
Byl předloženvýkaz Příloha sestavený k31.12.2018 a nebyly zjištěny nedostatky.

Bozpočtová opatření
Cerpání rozpočtu obec pruběžně sleduje a kontroluje, případné nutné zmény jsou řešeny
rozpočtovými opatřeními řádně schvalovanými zastupitelstvem obce nebo starostou obce
v rámci jeho delegované pravomoce zastupitelstvem obce ze dne 27.4.2016. Rozpočtové
změny v roce 2018 byly provedeny rozpočtoqým opatřením č.'l až č.7, týo jsou
chronologicky evidov ány a číslovány.
Rozpočtové zmény byly v termínu zveřejněny na internetových strankách obce a bylo
oznámeno na uřední desce, kdejsou zveřejněny v elektronické podobě.

Rozvaha
Rozvaha byla kontrolována k 31.10. a 31.12.2018, nedostatky zjištěny nebyly, skutečnosti
zachycené v zůstatcích jednotlivých účtů jsou v souladu s jejich obsahovým urěením.

Schválený rozpočet
Rozpočet obce na rok 2018 byl schválen v zastupitelstvu obce dne 28.3.2018 jako vyrovnaný
ve výši příjmů a výdajů 4.560.881,00 Kě. Závazným ukazatelem rozpočtu jsou stanoveny
paragrafy. Rozpočet byl pořízen do výkazu FIN 2-12 v souladu se schválením.
Schválený rozpočet obce byl řádně a v termínu zveřejněn na internetoqých stránkách obce
a bylo oznámeno na úřední desce, kde je zveřejněn v elektronické podobě.

Smlouvy a další materiály k přijafým účelovým dotacím
Příjmy obce byly k 31.12. 2018 pósíieny o naslódujici účelovou dotaci:
- UZ 98 008 - obec obdržela neinvestiění dotaci na náklady spojené s konáním voleb
prezidenta ČR ve wši22 981,- Kč, celkem obec vyčerpala dotaci ve výši 21 47l,- Kč, vratka
dotace činí 1 510,- Kč,
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- UZ 98 I87 - obec obdržela neinvestiční dotaci na náklady spojené s konráním voleb do
zastupitelstev obcí ve výši 30 000,- Kě, celkem obec vyčerpala dotaci ve výši 18 352,- Kě,
vratka dotace ěiní 1l 648,- Kč.

Dotace z roku 20II:
, zKÚ neinvestiční dotaci dle smlouvy č. l lRRD03-0010 na projekt "Územní plán Jílovice"
ve výši 33.000,- Kč. Pro splnění podmínek dotace musí být na projektu profinancováno
minimálně 82.500,- Kč, přičemž finanční podíl příjemce dotace musí činit nejméně
49.500,- Kč (vlastní podíl 60%). V roce 20Il a 2012 nebyly uskutečnény žádné výdaje.
V roce 2013 byla uhrazena přijatá faktura ve výši 96.000,- Kč. V roce 2014 bylo zaplaceno
94.000,- Kč. Termín ukončení byl prodloužen do 3I.12.2014. Dte Sdělení k žádosti o změně
termínu ukončení projektu ze dne l2.9.2014 schvaluje KÚ prodlouženitermínu pro ukončení
realizace projektu do 3l. I2.20I5. Dle Sdělení k žádosti o změně termínu ukončení projektu ze
dne 15.7.2015 schvaluje KÚ prodlolůeni termínu pro ukončeni realizace projěktu do
31.12.2016. Dodatkem ě.3 ze dne 3.10.2014 byl změněn charakter dotace z neinvestiění na
investiění. Dodatkem ě. 4 ze dne 21.9.2016 byl termín realizace projektu prodloužen do
3I.12.2016. Dodatkem č. 5 ze dne 28.11.2017 byl termín realízace projektu prodloužen do
3I.I2.20I8. Dílčí vyúčtovaní obec odeslala dne 30.12.2016. Obec neměla v roce 2016 ani
v roce 2017 žádné výdaje v souvislosti s tímto projektem. V roce 2018 činily výdaje
89 000,-Kč. Dotace byla vyúětována.

Smlouvy nájemní
Obec pronajímápozemky a nebytové prostory, dle sdělení zástupců obce nebylak3I.12.20t8
uzavř ena žádná nová sml ouva.

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
Obec uzavřela jako dárce:
Darovací smlouvu s Královehradec§ým krajem ze dne 24.5.2018 na pozemek parc. ě. non
o výměře II3 m2 a na pozemek parc.č. 1 10/8 o výměře 16 m2 vše v k.ú. Jílovice u Českého
Meziříčí. Zastupitelstvo obce schválilo vzavření této darovací smlouvy dne 23.4.2018. Zámér
daru byl zveřejněn od 16.10.2017 do I.11.20l7. Právní účinky zápisu do KN nastaly dne
29.5.2018.
Obec uzavřela j ako obdarovaný:
Darovací smlouvu s Královehradeckým krajem ze dne 24.5.2018 na pozemky taxativně
vyjmenované v části III uzavřené smlouvy v k.ú. Jílovice v Českého Meziříěí. Zastupitelstvo
obce schválilo uzavření této smlouvy dne 23.4.2018. Právní úěinky zápisu do KN nastaly dne
29.5.2018.

Střednědobý výhled rozpočtu
Střednědobý výhled rozpoětu obce je sestavený na období let 2019 až 2020, v ZO schválen
dne 28.3.2018. Návrh střednědobého výhledu rozpoětu byl před schválením po dobu
stanovenou zákonem zveřejněn nafyzické i elektronické úřední desce.
Schválený střednědobý výhled rozpočtu byl řádně a v termínu zveřejněn na internetových
stránkách obce a bylo oznámeno na úřední desce, kdeje zveřejněn v elektronické podobě.

účetni doklad
Byly kontrolovány úěetní doklady za období červen a listopad 2018. Doklady byly
kontrolovány z hlediska náležitostí účetních dokladů, časové a věcné souvislosti, zaúětovéni
azaňídění podle rozpočtové skladby a nebyly zjištěny nedostatky.
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Yýl<az pro hodnocení plnění rozpočtu
Byl předložen výkazFin 2 - 12 sestavený ke dni 31.10. a 3I.12.2018 a nebyly zjištěny
nedostatky.

Yýkazzisku aztráty
Byl předloženvýkaz zisku a ztráty sestavený k 31.10 a3I.12.2018. Kontrolouvazby navýkaz
pro hodnocení plnění rozpočtu bylo zjištěno, že zůstatky vybraných nákladových
a výnosových účtů odpovídají sumám příslušných položek RS z výkazuFin-2-I2, rozpočtová
skladba byla tedy řádně dodržována.

Zápisyz jednání zastupitelstva včetně usnesení
K dokladování kontrolovaných agend a zjištění skutečností nutných pro naplnění jednotlivých
předmětů a hledisek přezkoumání byly při kontrole podpůrně využity zápisy ZO ze dne
I.II.2017,28.3.2018,25.5.2018,27.6.2018, 3.10.20l8 , 31.10.2018 a12.12.2018.

Závěrečný účet
Závěrečný účet obce zarok2017 byl sestaven v zákonem požadovaném rozsahu, projednán
a schválen v zastupitelstvu obce dne25.5.2018 s výrokem "bez výhrad". Před projednáním
byl návrh závěrečného účtu po dobu stanovenou zákonem zveřejněn nafyzické i elektronické
úřední desce. Po jeho schválení byl řádně a v termínu zveřejněn na intemetových stránkách
obce a bylo oznámeno na uřední desce, kdeje zveřejněn v elektronické podobě.
Zastupitelstvo obce současně na tomto zasedání projednalo a schválilo také účetní závérku
obce zarok2}I7 a o tomto schválení byl vyhotoven Protokol o schválení účetní závěrky.
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B. Zjištění ze závěreěného přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Jílovice

nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatky.

Pivovarské nám. 1245
500 03 Hradec KráIové



C, Plnění opatření

Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky

nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání

nebvlv ziištěny chybv a nedostatkv.
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D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření obce Jílovice za rok 2018

neD\
sb.).

il. Při přezkoumání hospodaření obce Jílovice za rok 2018

se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 42012004 Sb.

ilI. Při přezkoumání hospodaření - obce Jílovice - za rok 2018

Byly zjištěny dle § l0 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

b) podíl závazktt na rozpočtu územního celku

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0,03 oÁ

2,9l oÁ

0oÁ

IV. Ověření poměru dluhu obce Jílovice k průměru jeho příjmů za poslední 4 roky
Ověřili jsme poměr dluhu obce Jílovice k pruměru jeho příjmů za posledni 4 rozpočtové
roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost. Ověření poměru
dluhu k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpoětové roky podle právního předpisu
upravujícího rozpoětovou odpovědnost jsme provedli výběrovým způsobem, tak
abychom získali přiměřenou jistotu, k vyslovení následujíciho závěru. Z předložených
podkladů vyplývá, že dluh nepřekročil 60 % pruměru jeho příjmů za poslední 4
rozpočtové roky.

Výpočet poměru dluhu k pruměru příjmů za posledni 4 rozpočtové roky je uveden
v Příloze č. 1 , která j e nedílnou součástí této Zprávy .

ÚSC prohlašuje, že úěetní výkazy předložené jako podklad pro ověření poměru dluhu
k pruměru jeho příjmů za poslední 4 rozpoětové roky jsou definitivní, úplné a správné
a nebudou již měněny.

V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek
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Jílovice, dne 2.5.20l9

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

věra Gilková
kontrolor pověřený íízením přezkoumání

(

Jana Šubrtová

kontrolor

Pivovarské nám, l245
500 03 Hradec Králové

pokud zde chybí některé podpisy kontrolorů uvedených na straně l této zprávy, kteří se

podíleli na výkonu prezkoumáni, iat< nebyli v době konání závěrečného přezkoumání již členy

kontrolní skupiny a jejich podpis jó uveden pouze v Zápise z dílčího přezkoumání

hospodaření obce Jílovice,

Tato zpráva o vÝsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, a je možno ke zjištění v ní

uvedené poaái pír..ne stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy

kontrolorovi pověrenemu řízením přezkoumání, Konečným zněním zprávy se stává,

tento návrh okamžikem marného upiynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm, d) zákona

č.42O12004 Sb., k podání pisemne't]o stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením

přezkoumání. kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě

stanovit lhůtu delší,
_ s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce JÍlovice o PoČtu l l stran

byl seznámen a její stejnopis převzal Václav Ježek,

V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce

neprovozoval žádnou hospodářskou činnost, nemá zřizeny peněžní fondy, nevložil

žááné peněžité ěi nepeněiité vklady do právnických osob, neobdržel žádné dotace

z národního fondu, n|hospodařil s majetkim státu, neručil za závazkY jiných osob^,

neuzavřel kupní, směnnou, zástavní .rniouuu, smlouvu o sdružení peněžních prostředků

a majetkových hodnot, smlouvu o zřizení věcného břemene, smlouvu o úvěru ani

nehospodarit s jinlimi cizími zdroji, nerealizoval_žádnou akci. která bY měla Povlhu

veřejné zakázťy ve smyslu zákona č. 13412016 Sb.. nepořídil ani neprodal žádný

finanční majetek.

-1- KraiskÝ úřad
Královéhádóckého kraje

odbor ekonomtcKy
oddě|en; kcnt|o|y ooci a analyz

í^^/



Poučení:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § l3 odst. l písm. b) zákona č. 42012004 Sb..
Povinen Přijmout oPatření k nápravě chyb a nedbstatků uvedených v této zprávěo_ výsledku přezkoumání hospodaření á podat o tom písemnou informacipřezkoumávajícímu orgánu, a to nejpo.zději d-o 15 dnů po projednání této zprávyspolu se závěrečným účtem v orgáneóň územního celku.
Uzemní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 42012004 Sb.,
Povinen vinformacích podle ustanovení § lj odst. l písm. b) téhož zákona uvéstlhŮtu, ve které Podá Příslušnému přezkóumávajícímu orgánu písemnou zprávuo Plnění Přijafých opatření a v této it,itO příslušŇmu přezkoumávajícímu orgánuuvedenou zprávu zaslat.
NesPlněním těchto PovinnostÍ se územní cetek dopustí přestupku podle ustanovení
§ 14 odst, l Písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a ,u to .. uloží územnímu celkupodle ustanovení § l4 odst. 2 zákona č.42012004 Sb. pokuta do výše 50.000,00 Kč.

Převzal dne: 2.5.2019

václav Ježek

starosta obce

Rozdělovník:

Ste.inopis počet vÝtisků Předáno Převzal
l 1 Jílovice Václav .Iežek

2 l Královéhradecký kraj věra Gilková

KONTAKTY:
věra Gilková

Jana Šubrtová

Pivovarské nám. l2.t5
500 0J Hradcc Králové

601 375 641 vgilkova@kr-kralovehradecky.cz

j subrtova@kr-kralovehradec ky.cz

l0

oBEč-
lPlovice

§l? ff,rir tiřlql



Příloha č.1

Vzorec výpočtu ověření poměru dluhu obce Jílovice k průměru jeho příjmů za poslední
4 roky

Název účtu SU
Krátkodobé úvěry 28I 0,00 Kč

Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 0,00 Kč

krátkodob é záv azky z w daný ch dluhop i sů 283 0,00 Kč

Jiné krátkodobé půičkv 289 0,00 Kč

Směnky k úhradě 322 0,00 Kč

Přii até návratné f,rnanční výpomoci krátkodobé 326 0,00 Kč

Krátkodob é záv azky z ručení 362 0,00 Kč

Dlouhodobé úvěrv 451 0,00 Kč

Při i até návr atné fi nanční v,ípomo ci dl ouho dobé 452 0,00 Kč

D l ouhodob é záv azky z w ďaný ch dluhopi sů 453 0,00 Kč

Dlouhodob é záv azky z ručení 456 0,00 Kč

Dlouhodobé směnky k úhradě 457 0,00 Kč

v roce 2077 4 57o 452,00 Kč

4 548 990,00 Kč

4,112220,25 Kč

Pivovarské nám. l245
500 03 Hradec Králové

Dluh Celkem 0,00 Kč

Příiem v roce 20].8 4 884 634,00 Kč

Příiem v roce 2016 4 844 805,00 Kč

Příiem v roce 2015
příimv celkem 18 848 881,00 Kč

průměr oříimů za

podíl dluhu k za4

z průměru příimů za 4 2 827 332.15

překročení v částce 0,00 Ki
Překročení v procentech Oo/c

ll


