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Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krásná,
IČ 00577022 za rok 2021
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.) na základě písemné žádosti ze dne 16. 4. 2021.

Kontrolní skupina
Ing. Eliška Švaňová
Ing. Miroslava Šlégrová

Funkce

Pověření č.

Identifikační
karta č.

kontrolor pověřený řízením
kontrolor

535/03/2021
534/03/2021

2736
2569

Dílčí přezkoumání hospodaření k datu 30. 6. 2021 bylo vykonáno dne 16. 8. 2021.
Místem provedení přezkoumání hospodaření byl Obecní úřad Krásná.
Závěrečné přezkoumání hospodaření k datu 31. 12. 2021 bylo vykonáno dne 1. 3. 2022.
Místem provedení přezkoumání hospodaření byl Obecní úřad Krásná.

Kontrolní úkon, jímž bylo přezkoumání zahájeno:
- doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2021 dne 29. 7. 2021.
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy:
- rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci územního celku dne 1. 3. 2022.

Zástupci územního celku, kteří byli přítomni při realizaci závěrečného přezkoumání hospodaření:
- Mgr. Antonín Tulach, starosta
- Petra Plucnarová, účetní
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Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s § 2 zákona č. 420/2004 Sb.:
-

plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
peněžní operace, týkající se sdružených prostředků,
finanční operace, týkající se cizích zdrojů,
hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky
ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí,
k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,
stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
ručení za závazky fyzických a právnických osob,
zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
účetnictví vedené územním celkem,
ověřování poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtované roky.

Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:
-

dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním
hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování,
souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Uvedené předměty přezkoumání byly ověřeny zejména na vybraném vzorku finančních, účetních
a majetkoprávních operací:
- akce "Regenerace vodní nádrže",
- akce "Výstavba chodníků v části obce Krásná",
- pořízení obecního vozidla,
- veřejnoprávní smlouvy,
- majetkoprávní smlouvy.

Mimo výše uvedené operace byly ověřeny rovněž písemnosti uvedené ve „Vybraném kontrolním vzorku“.
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A. Závěr přezkoumání hospodaření za rok 2021
A.1 Při přezkoumání hospodaření dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.


nebyly dle § 10 odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky.

A.2 Identifikace rizik vyplývajících ze zjištění uvedených ve zprávě


při přezkoumání hospodaření za rok 2021 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

A.3 Podíly pohledávek, závazků a zastaveného majetku
Dle předložených výkazů lze konstatovat, že
 podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
(celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila Kč 1.031.541,28)
 podíl závazků na rozpočtu územního celku
(celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 12.041,28)
 podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0,43 %
4,94 %
0,00 %

A.4 Rozpočtová odpovědnost obce


podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky

0,00 %

Dle předložených výkazů lze konstatovat, že dluh územního celku nepřekročil k rozvahovému dni 60 %
průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

B. Přijetí a plnění opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných
při přezkoumání hospodaření za rok 2020
Při přezkoumání hospodaření za rok 2020 byly zjištěny nedostatky, ke kterým územní celek přijal
opatření k nápravě chyb a nedostatků a podal o tom písemnou zprávu přezkoumávajícímu orgánu dle § 13
odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. dne 9. 6. 2021.
Nedostatek
V rámci přezkoumání hospodaření byly mj. ověřovány majetkoprávní úkony:
- kupní smlouva uzavřená dne 18. 6. 2020 s fyzickou osobou (nákup pozemku p.č. 518/3),
- kupní smlouva uzavřená dne 30. 6. 2020 s fyzickou osobou (nákup pozemků p.č. 510/11 a 510/10),
- kupní smlouva uzavřená dne 24. 6. 2020 s fyzickou osobou (prodej pozemku p.č. 2440/1).
Ověřením účetních dokladů týkajících se uvedených smluv bylo zjištěno, že při převodu vlastnictví
k nemovitému majetku nebylo účtováno k okamžiku uskutečnění účetního případu, tj. ke dni právních účinků
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vkladu do katastru nemovitostí. Právní účinky vkladu byly ve všech případech ke dni 7. 7. 2020, účtováno bylo
31. 12. 2020.
Opatření
„Účetní absolvovala školení k dané problematice, důsledněji sleduje termíny spojené s pohybem majetku a při
převodech vlastnického práva účtuje ve správném termínu.“
Ověřeno bylo účtování účetních případů k okamžiku uskutečnění účetního případu u majetkoprávních úkonů
uvedených ve Vybraném kontrolním vzorku.
Přijaté opatření bylo splněno.

C. Upozornění
-

Upozorňujeme na povinnost dodržování schvalovacích postupů uloženou § 10 - § 17 vyhlášky
č. 416/2004 Sb., a to vždy před uskutečněním veřejného výdaje nebo příjmu. Dle § 13 odst. 4 písm. b)
této vyhlášky správce rozpočtu mimo jiné prověří, zda je uskutečňovaná operace v souladu
se schválenými veřejnými výdaji, tj. schváleným rozpočtem. Tento postup nebyl zcela dodržen
v případě včasného navedení všech výdajů souvisejících s uzavřením dodatku č. 1 na akci "Regenerace
vodní nádrže" a v případě přijetí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury na realizaci akce
"Výstavba chodníků v části obce Krásná".

D. Jiná upozornění
V souvislosti se změnami některých právních předpisů upozorňujeme na:

-

novelu zákona č. 250/2000 Sb., a to ustanovení § 10a odst. 3 písm. f), podle kterého má žádost
o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc obsahovat mimo jiné údaje o skutečném majiteli právnické
osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů
a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li
se o evidující osobu. V souvislosti s tím doporučujeme prověřit a případně upravit vzory žádostí, které
poskytujete žadatelům nebo zveřejňujete na svých webových stránkách,

-

novou vyhlášku č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, účinnost od 1. 1. 2022.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je zároveň návrhem zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření a konečným zněním zprávy se stává v případě, že územní celek
nevyužije možnosti podat písemné stanovisko dle § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb.
Stanovisko se doručuje kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.
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V této zprávě jsou zapracovány výsledky uvedené v zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření
i výsledky konečného přezkoumání hospodaření územního celku.
Zpráva nevylučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů.
Všechny zapůjčené dokumenty byly územnímu celku vráceny.
Zástupci územního celku prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání
a o okolnostech vztahujících se k němu.

Datum vyhotovení: 4. 3. 2022

Zprávu zpracovaly:
Ing. Eliška Švaňová,
kontrolor pověřený řízením

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Ing. Miroslava Šlégrová,
kontrolor

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem
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Vybraný kontrolní vzorek:
akce "Regenerace vodní nádrže"
- smlouva o dílo se společností B+J stavební s.r.o., IČ 25833529, ze dne 15. 3. 2021 na stavbu
„Regenerace vodní nádrže na p.č. 1082/10 v k.ú. Krásná pod Lysou Horou“ na Kč 1.935.358,10
bez DPH (Kč 2.341.783,30 s DPH), smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne 24. 3. 2021
a schválená zastupitelstvem obce dne 8. 3. 2021, usnesení č. 1/21, bod 6,
- rozpočtové krytí zajištěno ve schváleném rozpočtu na rok 2021,
- účetní doklad č. 110211 ze dne 30. 6. 2021 – předpis závazku,
dotace
- registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D315031200 ze dne 12. 1. 2021 na akci
„Regenerace vodní nádrže Krásná pod Lysou Horou“, poskytovatel Ministerstvo životního prostředí,
dotace ve výši Kč 1.804.436.63, vlastní zdroje Kč 318.430,-, celkové náklady Kč 2.122.766,63,
další náklady na realizaci akce
- žádost o dotaci – účetní doklad č. 110246 ze dne 30. 7. 2021 – předpis závazku, objednávka č. 36/20
ze dne 9. 6. 2020, fakturace souhlasí na objednávku,
- veřejná zakázka a dotační management - účetní doklad č. 110248 ze dne 31. 7. 2021 – předpis
závazku, smlouva o dílo se společností ENVIPATRNER, s.r.o., IČ 28358589, ze dne 5. 2. 2021
na zadávací dokumentaci a za dotační management na Kč 50.000,- bez DPH, fakturace souhlasí
na smlouvu o dílo,
dodatek č. 1
- dodatek č. 1 se společností B+J stavební s.r.o. byl uzavřen dne 29. 10. 2021,
- předmětem dodatku je prodloužení termínu realizace díla a změna celkové ceny díla z důvodu vzniku
víceprací,
- změna celkové ceny díla je podrobně uvedena v příloze dodatku - změnový list č. 01,
- nová výše ceny díla činí Kč 2.790.370,50 bez DPH (Kč 3.376.348,30 včetně DPH),
- uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce dne 27. 10. 2021 (včetně
podrobného zdůvodnění navýšení ceny o 44,18 %),
- dodatek byl zveřejněn na profilu zadavatele ve věstníku veřejných zakázek dne 4. 11. 2021,
- navýšení ceny bylo rozpočtově kryto rozpočtovým opatřením č. 8/2021 - schváleno starostou obce dne
28. 12. 2021, zveřejněno dne 11. 1. 2022,
účetní doklady
- předpisy faktur přijatých - č. 110304 ze dne 27. 9. 2021, č. 110343 ze dne 25. 10. 2021, č. 110375
ze dne 23. 11. 2021 a č. 110408 ze dne 30. 11. 2021,
- úhrady faktur - č. 210874 ze dne 11. 10. 2021, č. 210927 ze dne 25. 10. 2021, č. 210604 ze dne
30. 6. 2021, č. 210979 ze dne 23. 11. 2021 a č. 211095 ze dne 17. 12. 2021,
- zařazení na majetkový účet - č. 510027 ze dne 30. 11. 2021,
- celková vyfakturovaná částka souhlasí na cenu díla uvedenou v dodatku č. 1,
- protokol o odevzdání a převzetí díla ze dne 30. 11. 2021,
- informace o skutečně uhrazené ceně byla zveřejněna na profilu zadavatele ve věstníku veřejných
zakázek,
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akce "Výstavba chodníků v části obce Krásná"
- smlouva o dílo se společností Kámenbau s.r.o. ze dne 23. 4. 2021 na stavební práce „Výstavba
chodníků v části obce Krásná, k.ú. Krásná pod Lysou Horou“ za Kč 8.303.841,50 bez DPH
(Kč 10.047.648,22 s DPH), smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne 26. 4. 2021 a schválená
zastupitelstvem obce dne 8. 3. 2021, usnesení č. 1/21, bod 5,
- rozpočtové krytí zajištěno ve schváleném rozpočtu na rok 2021,
další náklady na realizaci projektu
- projektová dokumentace - účetní doklad č. 3486 ze dne 19. 12. 2019 – předpis závazku, č. 5025 ze dne
19. 12. 2019 – platba, smlouva o dílo s firmou Ing. Štěpán Šňupárek, IČ 72978325, dne 26. 3. 2018
na zpracování PD - vybudování chodníku v části obce Krásná II. za cenu Kč 410.190,- včetně DPH,
- projektová dokumentace - účetní doklad č. 210176 ze dne 25. 2. 2021 – platba, č. 110048 ze dne
25. 2. 2021 – předpis závazku, smlouva o dílo se společností Ing. Štěpán Šňupárek, IČ 72978325,
ze dne 18. 12. 2019 na projektovou dokumentaci pro stavbu chodníků „Vybudování chodníku v části
obce Krásná – úpravy projektu“ za Kč 99.220,-, fakturace souhlasí na smlouvu o dílo,
- veřejná zakázka - účetní doklad č. 110413 ze dne 31. 12. 2020 – předpis závazku, č. 210069 ze dne
21. 1. 2021 – platba, účetní doklad č. 110247 ze dne 30. 7. 2021 – předpis závazku, příkazní smlouva
se společností Čtyři oči, s.r.o., IČ 07080646, ze dne 22. 12. 2020 na zadávací řízení za Kč 55.000,bez DPH, fakturace souhlasí na příkazní smlouvu,
- příprava a zpracování žádosti o dotaci - účetní doklad č. 110038 ze dne 19. 2. 2021 – předpis závazku,
č. 210159 ze dne 19. 2. 2021 – platba, smlouva o poskytování poradenských a konzultačních služeb
se společností BeePartner a.s., IČ 03589277, ze dne 11. 9. 2020 na přípravu a zpracování žádosti
o dotaci na Kč 50.000,- a na administraci projektu Kč 10.000,- bez DPH,
účetní doklady
- předpisy faktur přijatých - č. 110338 ze dne 18. 10. 2021 (Kč 1.421.573,67 vč. DPH), č. 110407 ze dne
30. 11. 2021 (Kč 1.464.261,41 vč. DPH) a č. 110374 ze dne 23. 11. 2021 (Kč 3.036.496,54 vč. DPH),
- úhrady faktur - č. 210904 ze dne 18. 10. 2021, č. 211094 a 220026 ze dne 17. 12. 2021 a č. 210980
ze dne 23. 11. 2021,
dotace
- akce bude částečně kryta z dotace poskytnuté Státním fondem dopravní infrastruktury,
- smlouva č. 1694/B1/2021 o poskytnutí finančních prostředků na rok 2021 byla uzavřena dne
26. 11. 2021,
- finanční prostředky v max. výši Kč 4.909.840,- jsou určeny na financování akce "Výstavba chodníků
v části obce Krásná - ISPROFOND 5817510236",
- přijetí dotace navedeno do rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 8/2021 - schváleno starostou obce dne
28. 12. 2021, zveřejněno dne 11. 1. 2022,
- finanční vypořádání zasláno poskytovateli dne 7. 1. 2022,
- část dotace v celkové výši Kč 2.409.880,86 byla poskytovatelem zaslána dne 9. 12. 2021 (účetní
doklady č. 220023 a 220024),
- účetní doklad č. 130117 ze dne 31. 12. 2021 - vyúčtování dotace pro rok 2021
- zbývající část dotace bude poskytnuta na základě smlouvy pro rok 2022,
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pořízení obecního vozidla
- výběrové řízení na pořízení vozidla bylo zadáno v souladu s vnitřní směrnicí,
- proveden průzkum trhu - porovnány nabídky 3 dodavatelů,
- jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka fyzické osoby, a to za nabídkovou cenu Kč 327.000,-,
- kupní smlouva byla uzavřena dne 15. 1. 2021 - předmětem smlouvy je dodání osobního automobilu
Škoda Yeti,
- účetní doklady č. 130009 ze dne 15. 1. 2021 (předpis závazku), č. 210134 ze dne 12. 2. 2021 (platba),
č. 4075 ze dne 12. 2. 2021 (poplatek za přepis vozidla), č. 510002 ze dne 12. 2. 2021 (zařazení
na majetkový účet),
- evidenční karta majetku - inv. č. 593,
- výdaj byl rozpočtově kryt v rámci schváleného rozpočtu obce na rok 2021,
veřejnoprávní smlouvy
- veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Krásná uzavřená dne 10. 5. 2021
se subjektem Rosteme s dětmi z.s., dotace ve výši Kč 30.000,- je určena na obnovu vybavení,
pomůcky pro děti a údržbu zázemí na Krásné 290 (blíže specifikováno v čl. II smlouvy), žádost ze dne
29. 10. 2020, účetní doklad č. 210504 ze dne 31. 5. 2021, vyúčtování dotace - účetní doklad č. 130094
ze dne 30. 11. 2021,
-

veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Krásná uzavřená dne 1. 6. 2021
se subjektem Dobrá psychiatrie, s.r.o, dotace ve výši Kč 25.000,- je určena na zakoupení
profesionálního šicího stroje Overlock, žádost ze dne 29. 10. 2020, účetní doklad č. 210511 ze dne
2. 6. 2021, vyúčtování dotace - účetní doklad č. 130092 ze dne 22. 11. 2021,

-

veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Krásná uzavřená dne 10. 5. 2021
se subjektem Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Lubno, dotace ve výši Kč 30.000,je určena na zajištění zdroje pitné vody prostřednictvím hlubinného vrtu na včelařské stanici Krásná,
žádost ze dne 26. 10. 2020, účetní doklad č. 210505 ze dne 31. 5. 2021, vyúčtování dotace - účetní
doklad č. 130093 ze dne 22. 11. 2021,

-

výše dotací byla schválena zastupitelstvem obce dne 8. 3. 2021,
usnesení zastupitelstva obce ze dne 27. 5. 2020 - schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce Krásná, a to za účelem jejího dalšího používání jako výchozího obecného vzoru
pro konkrétní případy zastupitelstvem v budoucnu schválených dotací
výdaje byly rozpočtově kryty v rámci rozpočtového opatření č. 3/2021 (schváleno starostou obce dne
1. 5. 2021, zveřejněno dne 27. 5. 2021),
účetní doklad č. 130067 ze dne 31. 7. 2021 (oprava účtování poskytnutých dotací),

-

majetkoprávní úkony (koupě, prodej nemovitých věcí)
smlouva o koupi nemovité věci uzavřená dne 30. 6. 2021 s fyzickou osobou (kupující)
- předmětem smlouvy je prodej pozemku p.č. 1469 v k.ú. Krásná pod Lysou horou, kupní cena ve výši
Kč 2.250,- byla stanovena na základě znaleckého posudku č. 1580-17/2021 ze dne 22. 4. 2021, záměr
prodeje byl zveřejněn v období od 14. 5. do 1. 6. 2021, schváleno zastupitelstvem obce dne 1. 6. 2021,
vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí s právními účinky k 7. 7. 2021, účetní
doklady č. 510016 ze dne 7. 7. 2021 (předpis pohledávky), č. 510017 ze dne 7. 7. 2021 (vyřazení
z majetkového účtu) a č. 210588 ze dne 25. 6. 2021 (úhrada),
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smlouva o koupi nemovité věci uzavřená dne 30. 6. 2021 s fyzickými osobami (prodávající)
- předmětem smlouvy je nákup pozemku p.č. 552/8 v k.ú. Krásná pod Lysou horou, kupní cena ve výši
Kč 5.335,- byla stanovena na základě znaleckého posudku č. 1537-30/2020 ze dne 25. 5. 2020,
schváleno zastupitelstvem obce dne 1. 6. 2021, vyrozumění o provedeném vkladu do katastru
nemovitostí s právními účinky k 2. 7. 2021, účetní doklady č. 510015 ze dne 2. 7. 2021 (předpis
závazku), č. 510018 ze dne 2. 7. 2021 (zařazení na majetkový účet), úhrada dne 3. 8. 2021,
smlouva o koupi nemovité věci a smlouva o zřízení věcného břemene uzavřená dne 29. 3. 2021
s fyzickými osobami (kupující a oprávnění z věcného břemene)
- předmětem smlouvy je prodej pozemku p.č. 1082/59 v k.ú. Krásná pod Lysou horou, kupní cena
ve výši Kč 118.950,- byla stanovena na základě znaleckého posudku č. 1514-07/2020 ze dne
28. 1. 2020, věcné břemeno spočívá ve služebnosti stezky a cesty na pozemcích p.č. 1082/9 a 1082/60
(obec oprávněná), záměr prodeje byl zveřejněn v období od 19. 2. do 9. 3. 2021, schváleno
zastupitelstvem obce dne 8. 3. 2021, vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí
s právními účinky k 5. 5. 2021, účetní doklady č. 510007 ze dne 5. 5. 2021 (předpis pohledávky),
č. 510008 ze dne 5. 5. 2021 (vyřazení z majetkového účtu), č. 5100004 ze dne 31. 3. 2021 (změna
analytického účtu), úhrada dne 6. 4. 2021,
rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu a závěrečný účet
- návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 23. 11. 2020
do 10. 12. 2020,
- rozpočet obce na rok 2021 byl schválen zastupitelstvem obce dne 9. 12. 2020, usnesení č. 6/20, bod 4
a zveřejněn na internetových stránkách obce v části hospodaření obce dne 31. 12. 2020,
-

střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2024 byl schválen zastupitelstvem obce dne 9. 12. 2019,
usnesení č. 6/19, bod 6 a zveřejněn na internetových stránkách obce v části hospodaření obce dne
30. 12. 2019,

-

návrh závěrečného účtu obce za rok 2020 byl zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách
obce od 27. 4. do 2. 6. 2021,
závěrečný účet obce za rok 2020 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 6. 2021, usnesení č. 2/21
bod 4 a zveřejněn na internetových stránkách obce v částí hospodaření obce dne 7. 6. 2021,

-

účetnictví a výkazy
- výkaz FIN 2-12 M sestavený k 30. 6. 2021,
- výkaz rozvaha sestavený k 30. 6. 2021,
- výkaz FIN 2-12 M sestavený k 31. 12. 2021,
- výkaz rozvaha sestavený k 31. 12. 2021,
- výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2021,
odměňování
- zastupitelstvo obce dne 15. 4. 2020, usnesením č. 1/20 bodem 8 a dne 8. 3. 2021, usnesením č. 1/21
schválilo odměny členům zastupitelstva obce,
- mzdové listy všech členů zastupitelstva obce za období leden – červen 2021,
- mzdové listy všech členů zastupitelstva obce za červenec - srpen 2021,
- pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 13. 12. 2021 včetně programu
jednání (bod č. 23, 25 a 26) - návrh na přiznání mimořádných odměn členům zastupitelstva obce,
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pozvánka zveřejněna na úřední desce obce od 3. 12. do 13. 12. 2021,
usnesení zastupitelstva obce č. 6/21 bod 25, 27 a 28 ze dne 13. 12. 2021 - schválení mimořádných
odměn včetně odůvodnění,

smlouvy o zřízení věcného břemene
- smlouva o zřízení věcného břemene uzavřená dne 25. 6. 2021 s fyzickou osobou (obec povinná),
předmětem smlouvy je služebnost inženýrské sítě - vodovodního řadu, schváleno zastupitelstvem obce
dne 1. 6. 2021, služebnost je zřízena bezúplatně na dobu neurčitou, účetní doklad č. 510012 ze dne
28. 6. 2021,
-

smlouva o zřízení služebnosti inženýrských sítí uzavřená dne 29. 3. 2021 s fyzickými osobami (obec
oprávněná), předmětem smlouvy je služebnost vedení vodovodní přípojky na pozemku obce
p.č. 1082/9 v k.ú. Krásná pod Lysou horou, schváleno zastupitelstvem obce dne 8. 3. 2021, služebnost
je zřízena za úplatu Kč 31.360,-, účetní doklady č. 510003 ze dne 31. 3. 2021 (předpis pohledávky),
č. 4166 ze dne 29. 3. 2021 (úhrada) a č. 510004 ze dne 31. 3. 2021 (změna analytického účtu),

usnesení, zápisy, apod.
- informace o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných v rámci přezkoumání hospodaření
za rok 2020 (ze dne 9. 6. 2021)
- informace o splnění přijatých opatření k nápravě chyb a nedostatků (ze dne 30. 6. 2021),
- směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, schválená zastupitelstvem obce dne
17. 12. 2018,
- účetní závěrka obce za rok 2020 schválena zastupitelstvem obce dne 1. 6. 2021, usnesení č. 2/21
bod 5,
inventarizace majetku a závazků
- plán inventur za rok 2021 vydaný starostou obce dne 29. 11 2021, včetně jmenování inventarizačních
komisí,
- proškolení členů inventarizačních komisí ze dne 8. 12. 2021,
- inventurní soupisy účtů 021, 081, 022, 082, 028, 042, 112, 381, 231, 459, 321, 331, 336, 337, 342,
- inventarizační zpráva 31. 1. 2022.
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Seznam použitých právních a jiných předpisů:
1. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
č. 128/2000 Sb.),
2. zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon č. 250/2000 Sb.),
3. zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících předpisů (rozpočtová
pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 218/2000 Sb.),
4. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 563/1991 Sb.),
5. vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky (dále jen vyhláška č. 410/2009 Sb.),
6. vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního
rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí
a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen vyhláška č. 5/2014 Sb.),
7. České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky
č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy),
8. vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška
č. 323/2002 Sb.),
9. zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 320/2001 Sb.),
10. vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška
č. 416/2004 Sb.),
11. zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (dále jen zákon č. 23/2017 Sb.),
12. zákon č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 25/2017 Sb.),
13. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen zákon č. 89/2012 Sb.),
14. zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen
zákon č. 90/2012 Sb.),
15. zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon č. 134/2016 Sb.),
16. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
č. 262/2006 Sb.),
17. zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen zákon č. 340/2015 Sb.),
18. vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků (dále jen vyhláška č. 270/2010 Sb.),
19. vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních
jednotek (dále jen vyhláška č. 220/2013 Sb.),
20. nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků (dále jen
nařízení vlády č. 318/2017 Sb.),
21. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) (dále jen zákon č. 255/2012 Sb.),
22. směrnice Ministerstva financí č.j. MF 62 970/2013/12-1204 o postupu obcí a krajů při financování voleb
(dále jen směrnice MF 62 970/2013/12-1204),
23. vnitřní předpisy územního celku.
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