
OBEC JINOŠOV

Jinošov 24, 67571, Náměšť nad Oslavou

V Jinošově 1.6.2016

Informace o přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků

Obec Jinošov projednala v zastupitelstvu obce dne 30. 5. 2016 zprávu o výsledku přezkoumání 

hospodaření za rok 2015 a k nápravě chyb a nedostatků uvedených 

v této zprávě přijala následující opatření:

Nedostatek: Obec Jinošov nevytvořila analytické účty a nezajistila jinými nástroji členění 

syntetických účtů majetek zatížený věcným břemenem a zástavním právem.

Opatření: Obec tento nedostatek doúčtuje a doplní v evidenci pozemků.

Termín plnění opatření: Nejpozději do 31.12.2016 provedením nové inventury pozemků.

Zodpovídá: účetní obce

Nedostatek: Obec nedodržela obsahové vymezení položek rozvahy „Oprávky k dlouhodobému 

hmotnému majetku“.
Opatření:. Obec opravila zaúčtování bezúplatného nabytí Polní cesty C7 ze dne 30.11.2014, 

z účtu oprávky 081 přeúčtovala částku ve výši 4.555.469,-Kč na účet 401.

Termín plnění opatření: Trvale. Opatření je k dnešnímu dni splněno. Zodpovídá: účetní obce

Nedostatek: Složky majetku a závazků obce nebyly správně oceněny (bez DPH).

Opatření: Obec doúčtovala DPH k zařazenému majetku programu KEO4 Majetek a Mzdy.

Termín plnění opatření: Opatření je k dnešnímu dni splněno.

Zodpovídá: účetní obce

Nedostatek: Obec neúčtovala o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví do období, 

s nímž tyto skutečnosti věcně a časově souvisí. 

Opatření: Obec bude v následujících letech účtovat dle upravené směrnice obce.

Termín plnění opatření: Trvale      Zodpovídá: účetní obce

Nedostatek: Nebyl průkazný účetní záznam – inventurní soupis k účtu 021 - Stavby.

Opatření: Obec dohledala účetní záznamy o navýšení hodnoty sportovního hřiště (v roce 2008 

byla provedena velká rekonstrukce kurtů v hodnotě 407.109,90,-Kč) a o tuto částku opravila 

v květnu 2016 evidenční hodnotu v kartě majetku. Obec dohledala účetní záznamy o navýšení 

hodnoty budovy obecního úřadu (účtováno na účet 021 – Stavby v letech 2004, 2005, 2007, 

2011), rozdíl bude doplněn v kartě majetku.
Termín plnění opatření: do 31.12.2016     Zodpovídá: účetní obce

Krajský úřad Kraje Vysočina
Odbor kontroly,
oddělení přezkoumání hospodaření obcí
Žižkova 57
587 33  Jihlava
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Tuto informaci Vám zasíláme v souladu § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., 

o přezkoumávání hospodaření obcí. 

V lednu 2017  vám bude zaslána zpráva o plnění opatření. 

Ing. Pavel Křeček

starosta obce
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