KUCBX00Z7GOG

KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor ekonomický
Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí

*KUCBX00Z7GOG*

U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
spisová značka: OEKO-PŘ 82062/2020/evpa

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
obce Drhovice, IČO 00512605

Přezkoumání bylo vykonáno na Krajském úřadu Jihočeského kraje ve dnech:
26.11.2020 jako dílčí přezkoumání
od 16.04.2021 do 26.04.2021 jako konečné přezkoumání
Přezkoumání hospodaření obce Drhovice za rok 2020 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 14.07.2020 Krajským úřadem Jihočeského kraje
doručením písemného oznámení.

Přezkoumané období od 01.01.2020 do 31.12.2020.

Přezkoumání vykonala:
-

kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Ing. Zdeňka Perníková

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. 401/2020/OEKO-PŘ dne 27.7.2020.
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v podmínkách mimořádných opatření, vyvolaných
epidemiologickou situací na území České republiky, s využitím doporučeného postupu
Ministerstvem financí, Odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka, a to z podkladů
předávaných územními celky elektronicky a konzultovaných dálkovou formou.
Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.
Při přezkoumání poskytli součinnost:

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 tj. ukončení kontroly účtu 261 pokladna byl učiněn dne 26.04.2021.

A.

Výsledek dílčích přezkoumání

A.I.

Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2020

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

A.II.

Chyby a nedostatky nenapravené z dílčích přezkoumání nebo zjištěné při konečném
přezkoumání za rok 2020

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10
odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.
➢

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. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
Porušení právního předpisu:
ČÚS č. 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)
Ustanovení: ČÚS č. 701 bod 6.2. a 6.4.
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu při převodech vlastnictví k nemovitým
věcem, které podléhaly zápisu do katastru nemovitostí.
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Kontrolou smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřené s E.ON Distribuce, a.s. č. TA-014330056584/001
ze dne 29.04.2020 s právními účinky vkladu ke dni 20.05.2020 a účetního dokladu č. 000008007 ze dne
11.06.2020 o přeúčtování pozemku na analytický účet věcných břemen, dále smlouvy o bezúplatném
převodu vlastnického práva, uzavřená s ÚZSVM - převod pozemku p.č. 1443/2 (ost. pl/silnice)
o výměře 25m2 v k. ú. Meziříčí do vlastnictví obce Drhovice ke kterému bylo současně zřízeno věcné
břemeno s právními účinky vkladu ke dni 13.08.2020 a účetního dokladu č. 8026 ze dne 31.12.2020
o přeúčtování na analytický účet věcných břemen bylo zjištěno, že účetní celek neúčtoval k okamžiku
uskutečnění účetního případu při převodech k nemovitostem, tedy ke dni právních účinků vkladu.
Nedostatek nebyl do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněn: neodstraněn
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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. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se
rozpočtových prostředků
- přezkoumán: Ano
Dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů tj. střednědobého výhledu rozpočtu, rozpočtu, rozpočtových
opatření a závěrečného účtu - ověřeno na výkazy platné k 31.12.2020.
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů
- přezkoumán: Ano
Obec netvoří peněžní fondy, ověřeno na rozvahu sestavenou k 31.12.2020.
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
Obec neprovozuje podnikatelskou činnost, ověřeno ve výkazu zisku a ztráty, sestaveného k 31.12.2020.
4. 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 nevykazuje peněžní operace týkající se sdružených prostředků na zvláštních účtech, ověřeno
na rozvahu sestavenou k 31.12.2020.
5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů
o účetnictví
- přezkoumán: Ano
6. 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 ani nenakládá s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky
ze zahraničí, účtování ověřeno na Fin 2/12 M sestavenou k 31.12.2020.
7. 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
8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
- přezkoumán: Ano
9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní
celek
- přezkoumán: Ano
Obec nenakládá ani nehospodaří s majetkem státu.
10. 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
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob
- přezkoumán: Ano
Obec neručí za závazky fyzických a právnických osob.
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13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
Obec nemá zastaven majetek ve prospěch třetích osob.
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
15. 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:
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
2/12M k 30.11.2019 ve sloupci "schválený rozpočet" položka 1351 chybí a na položce 1381 je uvedena
částka 22.000 Kč.
Zjištěný nedostatek byl odstraněn.
Název opatření:
Opatření splněno dne:
Popis plnění opatření:
shodně.

Opatření nebylo přijat o- chyba byla napravena
04.12.2020
Schválený rozpočet na rok 2020 byl schválen a rozepsán v příjmech

Opatření bylo splněno: Napraveno.

D.

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2020

D.I.
➢

Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 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:
➢

Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu při převodech vlastnictví
k nemovitým věcem, které podléhaly zápisu do katastru nemovitostí.

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 ................................................... 1,14 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ........................................................ 3,54 %
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c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku .......................... 0 %
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: 4 988 267,96 Kč.
D.V.

-

Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek
Upozorňujeme na formulace usnesení v zápisech ze zastupitelstva obce, která by měla přesně
definovat předměty rozhodnutí.

Vyhotovení zprávy:
České Budějovice, dne 26.04.2021.

Jméno a podpis kontrolorky zúčastněné na přezkoumání hospodaření:

Ing. Zdeňka Perníková
……………………………….………………………….
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:
-

-

má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. K zjištěním uvedeným
v návrhu zprávy je možné podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu
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.
tato zpráva má celkem 11 stran včetně seznamu dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání.
nedílnou součástí zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je seznam dokladů a jiných materiálů
využitých při přezkoumání.

Poučení:
Územní celek je dle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. povinen přijmout opatření k nápravě chyb
a nedostatků uvedených ve 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.
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Územní celek je dle § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. povinen v informaci 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 přestupků podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c)
zákona č. 420/2004 Sb. Za každý tento přestupek 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
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Seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:
Návrh rozpočtu
• Návrh rozpočtu na rok 2020 zveřejněn od 27.11.2019 do 17.12. 2019 - v souladu se zákonem,
uvedeno na dokumentu.
Rozpočtová opatření
• Prováděna starostou na základě usnesení zastupitelstva ze dne 25.9.2012 schvalování rozpočtových
opatření do výše 300.000 Kč a následně informace ZO na nejbližší schůzi
• RO č. 10 ze dne 13.10.2020 (305.966 Kč) schváleno ZO 13.10.2020, zveřejněno 16.10.2020
• RO č. 7 ze dne 28.07.2020 (707.631 Kč) schváleno ZO 28.07.2020, zveřejněno 04.08.2020
• RO č. 8 ze dne 31.08.2020 (24.840 Kč) schváleno starostou, zveřejněno 07.09.2020
• RO č. 9 ze dne 30.09.2020 (73.566 Kč), schváleno starostou, zveřejněno od 07.10.2020
• ZO ze dne 13.10 RO č. 8-9 na vědomí
•
• RO č. 12 ze dne schváleno starostou dne 24.11.2020 ( 16.300 Kč), zveřejněno od 03.12.2020
• projednána v ZO dne 24.11.2020 na vědomí
Schválený rozpočet
•
na rok 2020 schválen v ZO dne 17.12.2019 jako schodkový, schodek ve výši 8.007.000 Kč hrazen
z přebytku hospodaření minulých let ( návrh členění na položky a paragrafy)
• Příjmy: 5.084.000 Kč,
• Výdaje: 13.091.000 Kč
• ř. 6030 10.467.585,43 Kč
• ř. pol. 8115 8.007.000 Kč
• Schválený rozpočet
zveřejněn od
18.12.2020, v souladu se zákonem - ověřeno
na https://www.obecdrhovice.cz/obec
Střednědobý výhled rozpočtu
• Sestavený na léta 2020 - 2020 schválen v ZO dne 28.01.2020 , zveřejněn od 29.01.2020, ověřeno
na https://www.obecdrhovice.cz/obec/archiv-usneseni-zo/
• Návrh
zveřejněn
od
18.12.2019,
potvrzeno
na
dokumentu
https://www.obecdrhovice.cz/urad/uredni-deska/
Závěrečný účet
• Návrh materiálu závěrečného účtu byl zveřejněn od 12.06.2020 do 30.06.2020, dle zákona
/potvrzeno doložkou na materiálu/
• - za rok 2019 projednán v ZO dne 30.06.2020 - zastupitelé schválili závěrečný účet včetně zprávy
o přezkoumání a vyslovili souhlas s celoročním hospodařením obce bez výhrad
• - schválený materiál byl zveřejněn od 01.07.2020, dle zákona
Bankovní výpis
• zůstatek na účtu 231 k 30.09.2020 - 10.223.242,85 Kč
• BV z KB a.s. č. 169 dne 30.12.2020 obrat ve výši 8.554 Kč - vklad hotovosti
•
zaúčtováno účetním dokladem č. 1692020 ze dne 30.12.2020
•
• Bankovní výpisy k 31.12.2020
• - výpis u KB a. s. č. 170 zůstatek ve výši 5.924.020,21 Kč
• - výpis u KB a. s. č. 6 zůstatek ve výši 513.734,72 Kč
• - výpis z ČNB č. 20 zůstatek ve výši 4.386.577,47 Kč
Evidence majetku
• Evidenční karta majetku DHM inv. č. 21/022 zařazení 11.08.2020
Faktura
• Faktura vydaná č. 2020053 ze dne 26.09.2020 ve výši 24.200 Kč za nájemné dle smlouvy MH
odpady
• Účetní doklad č. 000003066 ze dne 26.09.2020 ve výši 24.200 Kč
• BV z KB a.s. č. 130 ze dne 30.10.2020 úhrada ve výši 24.200 Kč
• účetní doklad č. 00132020 ze dne 08.10.2020 - inkaso nájemné
•
• Faktura přijatá č. 2020013 ze dne 04.56.2020 za elektromontážní práce ve výši 54.789 Kč
• Účetní doklad č. 000002055 ze dne 11.05.2020 ve výši 54.789 Kč
identifikátor DS: kdib3rr
e-podatelna:
posta@kraj-jihocesky.cz

tel: 386 720 111
fax: 386 359 069

IČ:
70890650
DIČ: CZ70890650
Stránka 7 z 11

Sp. zn.: OEKO-PŘ 82062/2020/evpa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BV z KB a.s. č. 61 ze dne 12.05.2020 platba ve výši 54.789 Kč
účetní doklad č. 00612020 ze dne 12.05.2020 - úhrada za opravu VO
Faktura č. 4201339 ze dne 29.05.2020 ve výši 8.496 Kč (z toho pásová bruska Bosch ve výši
3.910 Kč, spotřební materiál ve výši 4.858.90 Kč)
pásová bruska Bosch ve výši 3.910,01 Kč - účetní přepis na 558, pořízení materiálu 501 ve výši
4.858,90 Kč
BV u KB a.s. č. 73 ze dne 02.06.2020 platba ve výši 8.496 Kč
včetně zařazení do majetku
Faktura č. 8170044291 ze dne 30.07.2020 za kolový traktor NEW HOLLAND T5.95 ve výši
1.580.685 Kč
Účetní doklad č. 000002092 ze dne 03.08.2020 - předpis na účet 042
BV u KB a. s. č. 106 úhrada ze dne 11.08.2020 ve výši 1.580.685 Kč
účetní doklad č. 1062020 ze dne 11.08 .2020 zaúčtování úhrady, oddělení UZ 711, zařazení
do majetku
Faktura došlá č. 20190586 ze dne 16.12.2020 - nafta traktor ve výši 441,50 Kč
účetní doklad č. 2165 ze dne 16.12.2020
BV u KB a.s. č. 166 ze dne 22.12.2020
účetní doklad č 512605 ze dne 22.12.2020
Faktura přijatá č. 200100276 ze dne 31.12.2020 za využití odpadu ve výši 31.851,73 kč
účetní doklad č. 2182 ze dne 31.12.2020 - (388)
BV č. u KB a. s.11 ze dne 26.01.2021 kreditní platba ve výši 31.851,73 Kč
účetní doklad č. 112021 ze dne 26.01.2021
Faktura přijatá č. 202067 ze dne 10.12.2020 za nájem dle smlouvy za IV. Q ve výši 1.952,63 Kč
účetní doklad č 3084 ze dne 10.02.2020
BV č. u KB a. s. 168 kreditní obrat ze dne 29.12.2020 ve výši 1.952,63 Kč
účetní doklad č 1682020 ze dne 30.12.2020

Faktura přijatá (dobírka) č. 5059784944 ze dne 28.11.2020
VPD č. 6204 ze dne 01.12.2020 za běžecký pás a související náklady celkem 12.477 Kč (z toho
běžecký pás 11.990 Kč)
• účetní doklad č. 6204 ze dne 01.12.2020 - předpis, zařazení do majetku i úhrada.
Hlavní kniha
• sestavena k 9/2020
Inventurní soupis majetku a závazků
• smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva uzavřená s ÚZSVM - převod pozemku p. č.
1443/2 (ost. pl/silnice o výměře 25m2 v k.ú. Meziřící do vlastnictví obce Drhovice ze dne
11.08.2020
• Inventurní soupis účtu 028
• - inv. č. 121 pásová bruska Bosch ve výši 3.910 Kč,
• - inv. č. 126 běžecký pás ve výši 11.990 Kč
• - vyřazení účetní doklad č. 8025 z 31.12.2020 ve výši 50.378,30 Kč
• Inventurní soupis účtu 022
• - zařazen kolový traktor NEW HOLLAND T5.95 ve výši 1.580.865 Kč
• Inventurní soupis účtu
• - AU 031.0500 pozemek parc. č. p. č. 1443/2 (ost. pl/silnice)
• - AU 780/2 a 555/5 v k. ú. Drhovice
• Inventurní soupis účtu 021 dle celkových AU - odsouhlasen na Přílohu rozvahy
• Inventurní soupis účtu 231
• - AU 231/0100 ve výši 5.924.020,21 Kč
• - AU 231/0300 ve výši 513.734,72 Kč
• - AU 231/200 ve výši 4.386.577,47 Kč
• Inventurní soupis čtu 261 (výčetka)
• Inventurní soupis účtu 311, 337, 336, 342
• Inventurní soupis účtu 469 ve výši 0 Kč
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•

Inventurní soupis účtu 315 ve výši 0 Kč
došlých faktur
Kniha přijatých faktur - poslední faktura č. 120 došlo dne 31.10.2020 ve výši 1.195 Kč
vedena chronologicky kontrola od č. 111 do č. 120

Kniha přijatých faktur - poslední faktura č. 154 ze dne 31.12.2020 ve výši 3.948,82 Kč
odeslaných faktur
vedena chronologicky kontrola od č. 2020052 do č. 202061, poslední fa. ze dne 30.10.2020
ve výši 10.341 Kč
• vedena chronologicky kontrola posl. č. 202068, poslední fa ze dne 31.12.2020 ve výši 3,95 Kč
Pokladní kniha (deník)
• - zůstatek k pokladním deníku září k 30.09.2020 ve výši 25.315 Kč, odsouhlaseno na výkazy platné
k 30.09.2020 ( účet 261)
• - zůstatek v pokladním deníku březen ve výši 21.109 Kč
• - zůstatek v pokladním deníku červen 2020 ve výši 10.758 Kč
• k 31.12.2020
• - zůstatek k pokladním deníku prosinci k 31.12.2020 ve výši 0 Kč, odsouhlaseno na výkazy platné
k 31.12.2020 ( účet 261)
• - vedeno chronologicky za období od 01.12 - 31.12.2020 - číslo dokladu č. 6204 do č. 6227
• - poslední doklad č. 6227 ze dne 31.12.2020 ve výši 8.554 Kč
Rozvaha
• - výkaz sestaven za období 9/2020
• - výkaz sestaven za období 12/2019
Účetní doklad
• účetní doklad č. 512605 ze dne 30.12.2020 - úhrada 3 splátky ve výši 100.000 Kč prodej pozemku
FO - zánik zástavy
Účtový rozvrh
• platný pro rok 2020
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
• Fin 2/12M
• - sestavený k 31.12.2019
• - sestavený k 30.09.2020
• - sestavený k 31.12.2020
Výkaz zisku a ztráty
• sestavený k 31.12.2019 HV ve výši 1.449.382,81 Kč
• sestavený k 30.09.2020
• sestavený k 31.12.2020
Darovací smlouvy
• Myslivecký spolek Meziříčí ze dne 20.8.2019 - žádost o poskytnutí sponzorského příspěvku ve výši
15.000 Kč
• - schváleno dne 27.08.2019 v ZO usne. č. 35/2019
• Smlouva o poskytnutí finančního daru uzavřená s MS Meziříčí (obdarovaný) ze dne 28.01.20120
ve výši 15.000 Kč
•
• BV u KB a.s. č. 57 úhrada ze dne 05.05.2020
• zaúčtováno účetním dokladem č. 000572020 ze dne 05.05.2020 včetně předpisu
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
• Dotační dopis ze dne 03.06.2020 s pokyny k účtování použití do 31.12.2020
• Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. SDO/OREG/210/20 ze dne 19.06.2020
• forma zálohové platby ve výši 200.000 Kč což činí max. 60% z celkových uznatelných výdajů
• Účelem investiční dotace je poskytnutí peněžních prostředků na realizaci a "Nákup na údržbu
veřejného prostranství"
• Čerpání:
• Faktura č. 8170044291 ze dne 30.07.2020 za kolový traktor NEW HOLLAND T5.95 ve výši
1.582.865 Kč
• Účetní doklad č. 000002092 ze dne 03.08.2020 - předpis na účet 042
• BV u KB a. s. č. 106 úhrada ze dne 11.08.2020 ve výši 1.580.685 Kč
• účetní doklad č. 1062020 ze dne 11.08 .2020 zaúčtování úhrady, oddělení UZ 711, zařazení
do majetku
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Příjem dotace:
Výpis z KB a .s. č. 89 příjem ze dne 03.07.2020 ve výši 200.000 Kč
účetní doklad č.
000892020 ze dne 03.07.2020 ve výši 200.000 Kč-příjem, odúčtování
z podrozvahového účtu

•
• Vyúčtování:
• Vyúčtování poskytnuté dotace ze dne 19.08.2020 celkové výdaje ve výši 1.580.865 Kč
• Pokyn k zúčtování zálohy od JčK ke dni 02.12.2020
• účetní doklad č. 8022 ze dne 02.12.2020 ve výši 200.000 Kč
Smlouvy o dílo
• Kupní smlouva č. PH20200016 ze dne 22.07.2020 uzavřená s firmou KVARTO s.r.o.
• Nákup traktoru na údržbu prostranství
• cena bez DPH ve výši 1.306.500 Kč - cena vč. DPH ve výši 1.580.865 Kč
•
zveřejněna na profilu zadavatele dne 28.07.2020 https://www.profilzadavatele.cz/profilzadavatele/obec-drhovice_3497/nakup-traktoru-na-udrzbu-verejneho-prostranstvi_33627/
• v souladu se zákonem
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
•
Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva, uzavřená s ÚZSVM - převod pozemku p.č.
1443/2 (ost. pl/silnice) o výměře 25m2 v k.ú. Meziříčí do vlastnictví obce Drhovice
• - schválena v ZO ze dne 28.07.2020
• - smlouva obsahuje doložku dle § 39 a § 41 zákona o obcích
• - hodnota převáděného pozemku 388 Kč
• - čl. III odst. 2 k pozemku je zřízeno věcné břemeno
• Sdělení ÚZSVM ze dne 13.08.2020 o podání návrhu na vklad ke dni 13.08.2020
•
právní účinky vkladu ke dni 13.08.2020 ( ostatní plocha)
• - účetní doklad č. 8012 ze dne 13.08.2020 zařazení do účetní evidence
• - účetní doklad č. 8026 ze dne 31.12.2020 - přeúčtování na analytický účet věcných břemen)
Smlouvy o věcných břemenech
• - Smlouva o zřízení věcného břemene uzavřená s E.ON Distribuce, a.s. č. TA-014330056584/001
ze dne 29.04.2020
• - schválena v ZO dne 28.04.2020
• - úplata ve výši 2.100 Kč (2.541 Kč vč. DPH)
• - předmětné pozemky 780/2 a 555/5 v k. ú. Drhovice
• - právní účinky vkladu ke dni 20.05.2020
• - účetní doklad č. 000003037 ze dne 29.04.2020 - účetní předpis
• - výpis z KB a.s č. 88 ze dne 01.07.2020 příjem ve výši 2.541 Kč
• - zaúčtováno účetním dokladem č. 000882020 ze dne 01.07.2020
•
- účetní doklad č. 000008007 ze dne 11.06.2020 přeúčtování na analytický účet věcných břemen
ve výši 55.120 Kč, pozemek 780/2 právní účinky vkladu již 21.2.2011 ( již zatížen)
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem
• Oznámení záměru prodej ze dne 25.11.2020 pozemek pst. 59/1 se stavbou čp. 64 , pozemek
555/5 včetně údajů o výměře a charakteru pozemku ( zahrada)
Dokumentace k veřejným zakázkám
• Směrnice č. 1/2015 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Drhovice s platností
od 01.01.2015 ze dne 01.01.2015, rozhodování dle kategorie I až IV
• Zakázka na dodávku kolového traktoru - rozhodování dle čl. III - zakázky na dodávky a služby
jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 300.000 Kč a nedosáhne 2.000.000 Kč
•
• K 31.12.2020
• Výzva k podání nabídky na nákup traktoru na údržbu veřejné zeleně ze dne 19.06.2020 lhůta
do 29.06.2020, kritérium nejnižší cena
• protokol o jednání hodnotící komise ze dne 29.06.2020, zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
ze dne 29.6.2020 se stanovením pořadí dle cenové nabídky
• vyhodnocení nabídek projednáno v ZO dne 30.06.2020 - výběr firma Kvarto s.r.o za cenu
1.306.500 Kč bez DPH
Vnitřní předpis a směrnice
• Směrnice pro účtování dlouhodobého majetku a zásob ze dne 30.04.2020 čl. 1.2. a 2.2.
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•

Směrnice č. 1/2015 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Drhovice s platností
od 01.01.2015 ze dne 01.01.2015
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
• ze dne 30.06.2020
• - schválení závěrečného účtu
• - schválení účetní závěrky
• ZO ze dne 28.04.2020
• - schválení smlouvy o věcném břemeni TA 014330056584/001
• - RO č. 1- 4 na vědomí
•
• ZO ze dne 28.07.2020
• - schválení RO č. 7
• ZO ze dne 13.10
• - schválení RO č. 10
• RO č. 8-9 na vědomí
• - schválení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva, uzavřená s ÚZSVM - převod
pozemku p.č. 1443/2 (ost. pl/silnice) v k.ú. Meziřící
•
• ZO ze dne 28.7.2020
•
- schválení bezúplatného převodu od ÚZSVM (parc. č. 1443/2 v k.ú. Meziřící)
•
ZO ze dne 24.11.2020
• - na vědomí RO č. 11 a 12/2020
•
• ZO ze dne 15.12.2020
•
- na vědomí RO č. 13
• - plán inventur
Účetní závěrka
• Účetní závěrka schválena v ZO dne 30.06.2020
• Protokol o schválení účetní závěrce ze dne 30.06.2020
• Účetní doklad č. 000002073 ze dne 30.06.2020 ve výši 1.449.382,81 Kč
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