KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor ekonomický
Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
spisová značka: OEKO-PŘ 71220/2019/evpa

stejnopis č. 2

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
obce Drhovice, IČO 00512605
Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku dne 26.09.2019 a 16.12.2019 jako dílčí
přezkoumání
a
na Krajském úřadu Jihočeského kraje dne 28.04.2020 a 06.05.2020 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření obce Drhovice za rok 2019 ve smyslu ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění
pozdějších předpisů, bylo zahájeno dne 25.07.2019 Krajským úřadem Jihočeského kraje
doručením písemného oznámení.

Přezkoumané období od 01.01.2019 do 31.12.2019.

Přezkoumání vykonali:
-

kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Marie Housková

-

kontrolor: Ing. Jan Štaberňák /nepřítomen při konečném PH/

Pověření k přezkoumání podle § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb.
vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č. 540/2019/OEKO-PŘ dne 18. 7. 2019.
Konečné přezkoumání hospodaření bylo provedeno v podmínkách mimořádných opatření, vyvolaných
vyhlášením nouzového stavu na území České republiky, s využitím postupu doporučeného Ministerstvem
financí, Odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka, z podkladů předávaných územními celky
na elektronických nosičích a konzultovaných dálkovou formou.
Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.
Při dílčím přezkoumání byli přítomni:

Miloslav Pejša, DiS. - starosta
Jitka Pösingerová - účetní
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Předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona
č. 420/2004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.
Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni
uskutečnění tohoto úkonu.
Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které
se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.
Poslední kontrolní úkon spočívající v kontrole inventarizační zprávy za rok 2019 byl učiněn dne 6. 5. 2020.

A.

Výsledek dílčích přezkoumání

A.I.

Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2019

➢
A.I.
➢

méně závažné (ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona)
/v členění podle předmětu přezkoumání hospodaření ustanovení § 2 odst. 1 a odst. 2/
Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2019
méně závažné (ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona)
/v členění podle předmětu přezkoumání hospodaření ustanovení § 2 odst. 1 a odst. 2/

1. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
Porušení právního předpisu:
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, ve znění pozdějších předpisů
Ustanovení: § 14 odst. 6
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky rozvahy " A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný
majetek", neboť na položce byl zaúčtován majetek, u kterého nebylo vnitřním předpisem rozhodnuto o
snížení dolní hranice ocenění drobného dlouhodobého hmotného majetku.
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Účetní jednotka nedodržela obsahové vymezení položky rozvahy "Drobný dlouhodobý hmotný majetek",
neboť na účet 028 zaúčtovala majetek, který dle"Pokynu GFŘ č. D – 6 k jednotnému postupu při
uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů" je nedílnou součástí stavebního díla.
Kontrolou přijaté faktury číslo 2019/006 bylo zjištěno, že účetní jednotka účtovala např. výměnu bojleru
na účet 028 /v hodnotě 8.740 Kč/ přestože jedná o součást stavby. /ÚD č. 702019 ze dne 2.7.2019/
Zjištěný nedostatek byl odstraněn.
Popis plnění opatření:

Opravný účetní doklad číslo 8023 ze dne 17. 12. 2019 - oprava účtu 028 bojler, splach. komplet, sprch. kout

Opatření bylo splněno: Napraveno.
➢

závažné (ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona)
/v členění podle předmětu přezkoumání hospodaření ustanovení § 2 odst. 1 a odst. 2/

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se
rozpočtových prostředků
Porušení právního předpisu:
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Ustanovení: § 3 odst. 4
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
Střednědobý výhled rozpočtu nebyl zveřejněn v souladu se zákonem.
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Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Zastupitelstvo obce schválilo střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 až 2023 na svém jednání dne
11.6.2019. Není doloženo zveřejnění schváleného materiálu střednědobého výhledu rozpočtu na roky
2019 - 2023 na internetových stránkách obce do 30 dnů ode dne jeho schválení. /ke dni PH 16.12.2019
není zveřejněn/
Zjištěný nedostatek byl odstraněn.
Popis plnění opatření:

Zastupitelstvo obce schválilo střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 až
2023 na svém jednání dne 28.1.2020. Ke zveřejnění dle zákona došlo dne
29. 1. 2020.

Opatření bylo splněno: Napraveno.

A.II.

➢

Chyby a nedostatky nenapravené z dílčích přezkoumání nebo zjištěné při konečném
přezkoumání za rok 2019

Přehled nenapravených chyb a nedostatků méně závažného charakteru podle ustanovení §
10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona
č. 420/2004 Sb.):

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se
rozpočtových prostředků
Porušení právního předpisu:
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, ve znění pozdějších předpisů
Ustanovení: § 6 odst. 1 písm. d)
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
Finanční výkaz FIN 2 -12 M nebyl sestaven v rozsahu daném přílohou č. 6 vyhlášky.
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Ve schváleném rozpočtu na rok 2019 /zveřejněn na internetových stránkách obce dne 19.12.2018/ je na
položce 1351 uvedena částka 7.000 Kč a na položce 1381 je uvedena částka 15.000 Kč. Ve výkazu Fin 212M k 30.11.2019 ve sloupci "schválený rozpočet" položka 1351 chybí a na položce 1381 je uvedena
částka 22.000 Kč.
Nedostatek nebyl do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněn: neodstraněn

B.

Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny v členění podle
ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:
1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů
- přezkoumán: Ano
Obec nezřizuje peněžní fondy.
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
Obec neprovozuje podnikatelskou činnost.
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3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na
základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými
nebo fyzickými osobami
- přezkoumán: Ano
Obec nesdružuje peněžní prostředky.
4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů
o účetnictví
- přezkoumán: Ano
5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu
a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
- přezkoumán: Ano
Obec nehospodaří s takovými prostředky.
6. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,
k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám
- přezkoumán: Ano
7. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
- přezkoumán: Ano
8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní
celek
- přezkoumán: Ano
Obec nehospodaří s majetkem státu.
9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů
a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
- přezkoumán: Ano
10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob
- přezkoumán: Ano
Obec neručí za takové závazky.
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
Obec nemá zástavy ve prospěch třetích osob.
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
Obec vede věcná břemena na analytických účtech 031/0301 věcná břemena - zahrady, louky, pastviny,
rybníky, 031/0401 věcná břemena - zastavěné pozemky a 031/0501 věcná břemena - pozemky ostatní.
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14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední
4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost
- přezkoumán: Ano

C.

Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech

C.I.

Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech

byly zjištěny následující chyby a nedostatky:
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
Skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle inventarizačních evidencí.
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Předložena inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2017. Kontrolou inventurního soupisu účtu 403
a 081 za rok 2017bylo zjištěno, zůstatky těchto účtů neodpovídají zůstatku ve výkazu hlavní kniha za období
12/2017.
Účet 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku je evidovaný v hlavní knize 12/2017 v hodnotě
7.506.553,15 Kč dle inventarizační evidence (soupis majetku GINIS - Inv.transfery z karet majetku včetně
ceny rozp.) je hodnota účtu včetně nedokončeného majetku 7.509.259,83 Kč.
Účet 021/0600 Stavby je evidovaný v hlavní knize 12/2017 v hodnotě 58.698.054,50Kč dle inventarizační
evidence (soupis majetku GINIS - účetní odpis 12/2017) je hodnota účtu 58.430.654,50 Kč.
Zjištěný nedostatek byl odstraněn.
Název opatření:
Přijetí opatření ZO dne 22.05.2018, inventurní soupis účtů 403, 081
a 0210600hlavní kniha.
Opatření splněno dne:
31.12.2019
Popis plnění opatření:
Kontrolou inventurního soupisu účtu 403 - Transfery na pořízení
dlouhodobého majetku, inventurního soupisu účtu 081 Oprávky ke stavbám a inventurního soupisu účtu 021
0600 Stavby a jejich zůstatků v hlavní knize k 31.12.2019 bylo zjištěno, že se tyto stavy shodují.
Opatření bylo splněno: Napraveno.
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
Skutečné stavy majetku a závazků nebyly zaznamenány v inventurních soupisech.
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Dílčí inventarizační komise jmenovaná pro inventarizaci hmotného a nehmotného majetku vyhotovila
Inventarizační zprávu dne 22.01.2019. Nedílnou součástí této zprávy je příloha č. 8, která obsahuje soupis
staveb účtu 021 vyhotovený dne 15.01.2019. Porovnáním zůstatků analytických účtů v soupisu se zůstatky
účtu 021 vykázaných v hlavní knize za období 12/2018 bylo zjištěno, že stav majetku na účtu 021 0600 v
soupisu vykazuje zůstatek ve výši 52.950.166,50 Kč, který se však neshoduje se stavem účtu vykázaným
hlavní knize k 31.12.2018 ve výši 54.492.584,50 Kč. Rozdíl ve výši 1.542.418,00 Kč představuje vícenález
vodovodu, který byl zařazen do majetku dodatečně. Inventurní komise však tento rozdíl ve zprávě neuvedla.
Tento majetek není zaznamenán v inventurním soupisu účtu 021 k 31.12.2018.
Zjištěný nedostatek byl odstraněn.
Název opatření:
Inventarizační zpráva 2019, inventurní soupis účtu 021, hlavní kniha
12/2019.
Opatření splněno dne:
31.12.2019
Popis plnění opatření:
Kontrolou inv. soupisu účtu 021 0600 je zůstatek tohoto účtu v souladu s
hodnotou účtu 021 0600 vykazovanou v hlavní knize za prosinec 2019.
Opatření bylo splněno: Napraveno.
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D.

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2019

D.

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2019

D.I.
➢

Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10
odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a to:
➢

Finanční výkaz FIN 2 -12 M nebyl sestaven v rozsahu daném přílohou č. 6 vyhlášky.

D.II.

Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,
která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:
Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad
na hospodaření územního celku v budoucnosti.
D.III.

Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ................................................... 3,37 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ........................................................ 3,56 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku .................. 817,37 %
D.IV.

Výrok o výši dluhu územního celku:

Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.
Výše dluhu územního celku: 0,- Kč
60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 6 057 600,- Kč
České Budějovice, dne 6. května 2020

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Marie Housková
………………………………………….
kontrolor pověřený řízením přezkoumání
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Tato zpráva o výsledku přezkoumání:
-

-

má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. K zjištěním uvedeným
ve zprávě je možné podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne převzetí zprávy o výsledku
přezkoumání, a to kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Tento návrh se stává konečným
zněním zprávy okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona
č. 420/2004 Sb., o možnosti podání písemného stanoviska k dotčeným zjištěním. Kontrolor pověřený
řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší.
je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává zástupci kontrolovaného
subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu.
nedílnou součástí zprávy je seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání, které jsou
uvedené v příloze.
s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Drhovice o počtu 12 stran včetně přílohy
byl seznámen dne 18.05.2020 a její stejnopis č. 2 převzal dne ……………………………….……. starosta
obce Miloslav Pejša, DiS.

Poučení:
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout
opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat
o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy
spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle
ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož 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.
Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c)
zákona č. 420/2004 Sb. a za to lze uložit územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004
Sb. pokutu do výše 50.000 Kč.

Miloslav Pejša, DiS.
………………………………………….
starosta obce

………………………………………….
podpis

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 20 1 9 .
identifikátor DS: kdib3rr
e-podatelna:
posta@kraj-jihocesky.cz

tel: 386 720 111
fax: 386 359 069

IČ:
70890650
DIČ: CZ70890650
Stránka 7 z 12

Sp. zn.: OEKO-PŘ 71220/2019/evpa
Doklady a jiné materiály využité při přezkoumání:
Návrh rozpočtu
• na rok 2019 byl návrh rozpočtu zveřejněn od 29.11.2018 do 18.12.2018, dle zákona
Rozpočtová opatření
• pověření starosty ke schvalování rozpočtových opatření - zápis z jednání ZO ze dne 25.9.2012
• - RO č. 6 - schváleno ZO dne 29.4.2019 - zveřejněno dne 2.5.2019
• - RO č. 4 - schváleno starostou dne 2.2.2019 - zveřejněno dne 2.2.2019
• - RO č. 16 - schváleno ZO dne 29.10.2019, bod 2 - zveřejněno dne 31.10.2019 /viz internetové
stránky obce/
• - RO č. 17 - schváleno starostou dne 26.11.2019 - zveřejněno dne 28.11.2019 /viz internetové
stránky obce/
Schválený rozpočet
• na rok 2019 byl rozpočet schválen na jednání ZO dne 18.12.2018 jako schodkový v částce
2.260.000 Kč, závazný ukazatel paragrafy
• - schválený materiál zveřejněn dle zákona od 19.12.2018
•
• chybně rozpis - schváleno v příjmech položka 1351 7.000 Kč rozpis - je na položce 1381 místo
15.000 rozepsáno 22.000 Kč
Střednědobý výhled rozpočtu
• sestaven na roky 2019 až 2023
• - návrh zveřejněn od 22.5.2019 do 11.6.2019, potvrzeno doložkou na materiálu
• - schválen na jednání ZO dne 11.6.2019
Střednědobý výhled rozpočtu
• sestaven na roky 2020 - 2024
• - schválen na jednání ZO dne 28. 1. 2020 usnesením číslo 6/2020
• - zveřejněn dle zákona dne 29. 1. 2020
Závěrečný účet
• návrh materiálu závěrečného účtu byl zveřejněn od 22.5.2019 do 11.6.2019, dle zákona /potvrzeno
doložkou na materiálu/
• - schváleno v ZO dne 11.6.2019, dle zákona
• - schválený materiál byl zveřejněn od 17.6.2019, dle zákona
Faktura
• DFa číslo 190100346 ze dne 11. 11. 2019 ve výši 2.873 Kč za kontrolu hřiště
• předpis - účetní doklad číslo 2178 ze dne 12. 11. 2019
• úhrada - běžný účet vedený u KB, a.s., bankovní výpis číslo 128 el., účetní doklad číslo 1282019
ze dne 19. 11. 2019
Faktura
• DFa číslo 2019092 ze dne 30. 11. 2019 ve výši 6.122,60 Kč za opravu VO
• předpis - účetní doklad číslo 2189 ze dne 12. 11. 2019
• úhrada - běžný účet vedený u KB, a.s., bankovní výpis číslo 138 el., účetní doklad číslo 1382019
ze dne 4. 12. 2019
Faktura
• DFa číslo 419001414 ze dne 28. 11. 2019 ve výši 4.876 Kč za nízkoprofil. zvedák
• předpis - účetní doklad číslo 2188 ze dne 2. 12. 2019
• úhrada - běžný účet vedený u KB, a.s., bankovní výpis číslo 138 el., účetní doklad číslo 1382019
ze dne 4. 12. 2019
Faktura
• FAP č. 2019/0066 ze dne 25.6.2019 na částku 371.181 Kč za rekonstrukci bytu č.4 v bytovém domě
č. 43 Drhovice
• předpis - ÚD č. 2102 ze dne 28.6.2019
• úhrada, zařazení do majetku na účet 028 - výpis BÚ KB a..s., č. 70, pohyb ze dne 2.7.2019 ve výši
371.181 Kč, ÚD č. 702019 ze dne 2.7.2019
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•
•

FAP č. 2019/07 ze dne
2.7.2019 na částku 1.274.912,87 Kč za rekonstrukci stávajícího
multifunkčního hřiště
• předpis - ÚD č. 2112 ze dne 3.7.2019
• úhrada, zařazení na majetkový účet 021 - výpis BÚ KB a..s., č. 76, pohyb ze dne 16.7.2019 ve výši
1.274.912,87 Kč, ÚD č. 762019 ze dne 16.7.2019
Hlavní kniha
• 08/2019
Hlavní kniha
• 12/2019
Inventurní soupis majetku a závazků
• Invent. zpráva ze dne 27. 1. 2020 - schválena na jednání ZO dne 28. 1. 2020
• Inv. soupis účtu 231
• inv. soupis účtu 261 včetně výčetky
• inv. soupis účtu 403
• inv. spoupis účtu 021 0600,
• inv. soupis účtů 081 0600, 081 0500, 081 0400, 081 0300, 081 0100, 081
• inv. soupis účtu 028
• analytické účty věcných břemen:
• 031/0301 věcná břemena - zahrady, louky, pastviny, rybníky
• 031/0401 věcná břemena - zastavěné pozemky
• 031/0501 věcná břemena - pozemky ostatní
Kniha došlých faktur
• leden 2019 - listopad 2019 - od čísla 1 do čísla 169
Kniha odeslaných faktur
• leden - listopad, od čísla 1 do čísla 59
Pokladní doklad
• VPD č. 6147 ze dne 19.8.2019 ve výši 295 Kč za květiny
• ÚD č. 6147 ze dne 19.8.2019
•
• VPD č. 6142 ze dne 6.8.2019 ve výši 500 Kč za lékařskou prohlídku
• ÚD č. 6142 ze dne 6.8.2019
•
• VPD č. 6135 ze dne 30.7.2019 ve výši 1.591 Kč za náhradní díly
• ÚD č. 6135 ze dne 30.7.2019
•
• VPD č. 6133 ze dne 19.7.2019 ve výši 2.578 Kč za nákup barev
• ÚD č. 6142 ze dne 19.7.2019
Pokladní kniha (deník)
• za 12/2019 - kontrola zůstatku na rozvahu k 31. 12. 2019
Pokladní kniha (deník)
• za srpen 2019 /6140-6148/
Příloha rozvahy
• k 31. 12. 2019
Příloha rozvahy
• k 31.8.2019
• k 30.11.2019
Rozvaha
• k 31. 12. 2019
Rozvaha
• k 31.8.2019
• k 30.11.2019
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Účetní doklad
• opravný účetní doklad číslo 8023 ze dne 17. 12. 2019 - oprava účtu 028 - bojler, splach. komplet,
sprch. kout
Účetní doklad
• účetní doklad číslo 8029 ze dne 31. 12. 2019 - přeúčtování věcných břemen
Účetnictví ostatní
• účetní závěrka byla schválena ne jednání ZO dne 11.6.2019
• - protokol - ze dne 11.6.2019
• - stavová zpráva - 10.7.2019
• - přeúčtování HV - ÚD č. 2088 ze dne 11.6.2019
Účtový rozvrh
• platný pro kontrolované období
Účtový rozvrh
• platný v roce 2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
• k 31. 12. 2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
• k 31.8.2019
• k 30.11.2019
Výkaz zisku a ztráty
• k 31. 12. 2019
Výkaz zisku a ztráty
• k 31.8.2019
• k 30.11.2019
Darovací smlouvy
• Žádost ze dne 31.10.2019 o poskytnutí finančního příspěvku pro SDH Drhovice ve výši 40.000 Kč
• Zápis ZO ze dne 28.11.2019, bod 8 – schválení příspěvku pro SDH Drhovice v celkové výši 40.000 Kč
• Smlouva o poskytnutí finančního daru s SDH Drhovice jako obdarovaným ve výši 40.000 Kč,
uzavřená dne 3.1.2019
• Účetní doklad č. 2010 ze dne 3.1.2019 – předpis daru, částka 40.000 Kč (549/345)
• Výpis z BÚ KB a.s. č. 33 ze dne 28.3.2019 – úhrada daru, částka 40.000 Kč
• Účetní doklad č. 332019 ze dne 28.3.2019 – zaúčtování úhrady daru, částka 40.000 Kč
• Účetní doklad č. 8003 ze dne 21.5.2019 – oprava účtování daru, částka 40.000 Kč (z účtu 549
na účet 572)
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
•
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
• smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci POV Jihočeského kraje v roce 2019
č. SDO/OREG/188/19 - uzavřená dne 17.7.2019
• - účelem je neinvestiční dotace na akci: "Rekonstrukce ploch na kontejnery "Finské domky", Požární
nádrž a Klubovna SDH + nákup tří nových kontejnerů
• - k použití od 1.1.2019 do 31.12.2019
• - zálohová jednorázová platba ve výši 120.000 Kč, max. 60% z celkových uznatelných výdajů
• - vyúčtování nejpozději do 15.1.2020
• - průvodní dopis - 4.6.2019 - UZ 710 a postupy účtování
• závěrečná zpráva - ze dne 25.10.2019
• sdělení poskytovatele- e-mail ze dne 3.12.2019 - nevyčerpaná dotace ve výši 3.079,15 Kč byla
vrácena na účet JčK dne 26.11.2019
• - výpis BÚ KB a..s., č. 132, pohyb ze dne 26.11.2019 ve výši 3.079,15 Kč, ÚD č. 1322019 ze dne
26.11.2019
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Smlouvy nájemní
• Záměr obce pronajmout pozemku č. 1370/18 v k.ú. Meziříčí včetně zákresu, zveřejněn
12.6.až 30.6.2019
• Zápis ZO ze dne 30.7.2019, bod 3 – projednání nájemní smlouvy na pronájem pozemku 1370/18
v k.ú. Meziříčí panu V. a pověření starosty k podpisu smlouvy
• Nájemní smlouva s J.V. jako nájemcem na pronájem části pozemku č. 1370/18 v k.ú. Meziříčí
za roční nájemné 24/m2, tedy 11.520 Kč + DPH na základě faktury, uzavřená dne 31.7.2019
• FAV č. 2019043 ze dne 11.9.2019 – odběratel J.F., nájemné dle smlouvy, částka 6.369,79 Kč bez
DPH, 7.707,45 Kč včetně DPH
• Účetní doklad č. 3063 ze dne 11.9.2019 – předpis FAV, částka celkem včetně DPH 7.707,45 Kč
• Výpis z BÚ KB a.s. č. 104 ze dne 30.9.2019 – úhrada FAV, částka 7.707,45 Kč
• Účetní doklad č. 1042019 ze dne 30.9.2019 – zaúčtování úhrady FAV, částka 7.707,45 Kč
Smlouvy o dílo
• akce: "Rekonstrukce stávajícího multifunkčního hřiště v obci Drhovice"
• - uzavřena dne 30.4.2019,
• - zveřejněna na profilu zadavatele dne 2.5.2019
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
• kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva č. 129/27/3/2019 uzavřená dne 1.4.2019
s fyzickou osobou PaeDr. J.Š.
• - obec jako prodávající a zástavní věřitel
• - záměr zveřejněn od 30.1.2019 do 16.2.2019
• - předmětem prodeje je pozemek p.č. 712/27 v k.ú. Drhovice
• - celková kupní cena je smluvní ve výši 330.000 Kč - bude zaplacena ve třech splátkách - první
splátka ve výši 130.000 Kč bude zaplacena na účet prodávajícího do 5 dnů od podpisu kupní
smlouvy, druhá splátka ve výši 100.000 Kč bude zaplacena do 31.12.2019 a třetí splátka ve výši
100.000 Kč bude zaplacena do 31.12.2020
• - k zajištění pohledávky na zaplacení zbývající části kupní ceny v celkové výši 200.000 Kč zřizuje
kupující touto smlouvou zástavní právo ve prospěch prodávajícího s účinností ke dni nabytí
vlastnictví k předmětu koupě
• - prodej schválen na jednání ZO dne 27.3.2019 - usnesení č. 10/2019
• - vyrozumění o provedeném vkladu - právní účinky k 15.4.2019
• - předpis pohledávky - ÚD č. 3035 ze dne 1.4.2019 ve výši 330.000 Kč 377/647 200.000 dlouhodobá
pohledávka
• - vyřazení z účetní evidence - ÚD č. 3036 ze dne 15.4.2019
• - úhrada - BV KB a.s., č. 37, pohyb ze dne 9.4. dle smlouvy měl uhradit do 5 dnů po podpisu
smlouvy - ÚD č. 372019 ze dne 9.4.2019
• -zástavní právo od 15.4.2019 není nikde evidováno
Smlouvy o věcných břemenech
• smlouva o zřízení služebnosti uzavřená dne 3.4.2019 s právnickou osobou Česká telekomunikační
infrastruktura a.s.
• - obec jako vlastník pozemků p. č. 712/1 a 719/3 v k.ú. Drhovice
• - předmětem služebnosti je umístění a provozování komunikačního vedení a zařízení v rozsahu
geometrického plánu č. 272-18/2018 ze dne 12.6.2018
• - cena jednorázové náhrady je 14.720 Kč
• - smlouva schválena na jednání ZO dne 27.3.2019 - usnesení č. 11/2019
• - vyrozumění o provedeném vkladu - právní účinky k 8.4.2019
•
• - předpis pohledávky - ÚD č. 3037 ze dne 6.5.2019 ve výši 17.811,20 Kč včetně DPH, FAV
č. 2019024 ze dne 6.5.2019
• - přeúčtování AU - pozemky již zatíženy věcným břemenem - kontrola na LV k 31.12.2018
• - úhrada - BV KB a.s., č. 50, pohyb ze dne 20.5.2019, ÚD č. 502019 ze dne 20.5.2019
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Smlouvy ostatní
• Smlouvy o převodu - Bezúplatný převod
• Zápis ZO ze dne 11.6.2019, bod 9 – schválení bezúplatného převodu pozemků 786/11 a 786/12
v k.ú. Meziříčí od UZSVM
• Smlouva o bezúplatném převodu s ČR - UZSVM jako převodcem na pozemky parc. č. 786/11
a 786/12 v k.ú. Drhovice v hodnotě 11.960 Kč a 620 Kč, uzavřená dne 13.8.2019
• Vyrozumění o provedení vkladu – právní účinky dne 15.8.2019
• Účetní doklad č. 3058 ze dne 15.8.2019 – zařazení do majetku na účet 031 v hodnotě 11.960 Kč
a 620 Kč
Dokumentace k veřejným zakázkám
• směrnice č. 1/2018 upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
• - postup - rozhoduje starosta
• akce: "Rekonstrukce ploch pro kontejnery "Finské domky, Požární nádrž a Klubovna SDH + nákup tří
nových kontejnerů"
• - obeslány 3 firmy - podací stvrzenka
• - 3 nabídky
• - smlouva o dílo uzavřena se zhotovitelem akce na částku 194.868,08 Kč včetně DPH
Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)
• doručeno na KÚ dne 17.6.2019, v zákonné lhůtě
Vnitřní předpis a směrnice
• směrnice č. 1/2018 upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
• zápis z jednání zastupitelstva obce dne 28. 1. 2020 - schválení invent. zprávy, SVR 2020 - 2024
webové stránky obce
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