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Odbor ekonomický
Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
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370 76 České Budějovice
spisová značka: OEKO-PŘ 77509/2020/evpa
naše č. j.:
KUJCK 42804/2021

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
obce Skopytce, IČO 00252875

Přezkoumání bylo vykonáno na Krajském úřadu Jihočeského kraje ve dnech:
od 01.12.2020 do 08.12.2020 jako dílčí přezkoumání
od 23.03.2021 do 14.04.2021 jako konečné přezkoumání
Přezkoumání hospodaření obce Skopytce za rok 2020 ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO)
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 15.07.2020 Krajským úřadem Jihočeského kraje
doručením písemného oznámení.

Přezkoumané období od 01.01.2020 do 31.12.2020.

Přezkoumání vykonaly:
-

kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Jana Hůlková

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. 392/2020/OEKO-PŘ dne 27.07.2020.
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 poskytly součinnost:

Jana Křemenová, DiS. - starostka
Dagmar Pistulková - účetní

identifikátor DS: kdib3rr
e-podatelna:
posta@kraj-jihocesky.cz

tel: 386 720 111
fax: 386 359 069

IČ:
70890650
DIČ: CZ70890650
Stránka 1 z 11

Sp. zn.: OEKO-PŘ 77509/2020/evpa
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. výpočet poměrových ukazatelů, byl učiněn dne 14.04.2020.

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 takové chyby a nedostatky.

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
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů
- přezkoumán: Ano
Obec nezřídila žádné peněžní fondy.
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
Obec neprovozuje podnikatelskou činnost.
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 nesdružila žádné prostředky.
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 nepřijala do rozpočtu tyto prostředky.
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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 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
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
Obec nemá zastavený majetek.
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
- přezkoumán: Ano
16. 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:
Nebyla podána písemná informace přezkoumávajícímu orgánu o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků
uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření do 15 dnů od projednání závěrečného účtu.
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Dne 18.6.2019 zastupitelstvo obce přijalo nápravné opatření k nedostatku uvedeném ve zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2018. Informace o přijetí opatření nebyla v zákonné lhůtě 15 dnů zaslána
na krajský úřad.
Zjištěný nedostatek byl odstraněn.
Název opatření:
Usnesení ZO ze dne 29.06.2020
Opatření splněno dne:
08.12.2020
Popis plnění opatření:
Dne 29.06.2020 přijalo zastupitelstvo obce nápravné opatření k nedostatku
uvedeném ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019. Informace o přijetí opatření byla
v zákonné lhůtě 15 dnů zaslána na krajský úřad, a to dne 01.07.2020.
Opatření bylo splněno: Napraveno.
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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.

 nebyly zjištěny chyby a nedostatky
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 ................................................... 0,20 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ........................................................ 1,62 %
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: 0,00 Kč
60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 2.544.246,75 Kč

Vyhotovení zprávy:
České Budějovice, dne 14.04.2021

Jméno a podpis kontrolorky zúčastněné na přezkoumání hospodaření:

Jana Hůlková
……………………………….………………………….
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání
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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 12 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.
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.

Jana Křemenová, DiS.
………………………………………….
starostka obce
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Seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:
Návrh rozpočtu
• Zveřejnění na ÚD a na internetových stránkách (15 dní před projednáním): 27.11.2019
Rozpočtová opatření
• Delegace pravomocí k provádění rozpočtových opatření (§ 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů – schváleno usn. ZO č. 2-9/2019 dne: 19.12.2019 –
pravomoc starosty schvalovat RO – příjmy bez omezení, výdaje do 100.000,00 Kč.
• RO č. 1 schváleno starostou dne 03.02.2020 – zveřejněno na internetových stránkách
od: 29.02.2020
• RO č. 2 schváleno ZO usnesením č. 1-1/2020 ze dne 02.03.2020 – zveřejněno na internetových
stránkách od 31.03.2020
• RO č. 3 schváleno starostou dne 15.04.2020 – zveřejněno na internetových stránkách
od: 30.04.2020
• RO č. 4 schváleno ZO usnesením č. 3-3/2020 ze dne 13.,5.2020 – zveřejněno na internetových
stránkách od 31.05.2020
• RO č. 5 schváleno starostou dne 01.06.2020 – zveřejněno na internetových stránkách od:
30.06.2020
• RO č. 6 schváleno ZO usnesením č. 1-5/2020 ze dne 3.8.2020 – zveřejněno na internetových
stránkách od 31.8.2020
• RO č. 7 schváleno starostou dne 01.09.2020 – zveřejněno na internetových stránkách
od: 30.09.2020
Schválený rozpočet
• ROZPOČET NA ROK 2020 schválen jako vyrovnaný:
• Schválení rozpočtu usnesením ZO č. 3-9/2019 ze dne: 19.12.2019
• PŘÍJMY: 3.861.000 Kč
• VÝDAJE: 3.861.000 Kč
• FINANCOVÁNÍ:
• Pol. 8115: • Pol. 8123: • Pol. 8124: • Zveřejnění schváleného rozpočtu na ÚD a na internetových stránkách obce (do 30 dnů ode dne jeho
schválení): od 20.12.2019
Střednědobý výhled rozpočtu
• Návrh střednědobého výhledu rozpočtu (NSVR) na roky: 2021-2023
• Zveřejnění na ÚD a na internetových stránkách obce: od 27.11.2019 do 19.12.2019
• Projednání NSVR: zasedání ZO dne: 19.12.2019
• Dlouhodobé závazky: • Dlouhodobé pohledávky: • Schválený SVR:
• Zveřejnění na ÚD a na internetových stránkách obce od: 20.12.2019
Závěrečný účet
• Návrh závěrečného účtu (NZÚ) – zveřejnění na ÚD a na internetových stránkách obce (nejméně 15
dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání ZO): 11.06.2020
• Projednání závěrečného účtu – usnesení ZO č. 2-4/2020 ze dne: 29.06.2020, výrok: souhlas
s celoročním hospodařením bez výhrad
• Přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření zpracované přezkoumávajícím orgánem: ANO byly zjištěny chyby, bylo schváleno Přijetí
opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků za rok 2019 pod usnesením č. 1-4/2020 ze dne
29.06.2020.
• Zveřejnění schváleného ZÚ vč. Zprávy o výsledku PH na ÚD a na internetových stránkách obce (do
30 dnů ode dne jeho schválení) od: 30.06.2020.
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Bankovní výpis
• č. 18, obraty ze dne 17.02.2020, 7.317,24 Kč – UD č. 3018 ze dne 17.02.2020 (úhrada faktur č. 14,
19 a 20 za elektřinu)
• č. 37, obraty ze dne 15.04.2020, 27.630,00 Kč – UD č. 3018 ze dne 17.02.2020 (úhrada faktur č. 43
a 44 za elektřinu)
Hlavní kniha
• 10/2020
Hlavní kniha
• DFA č. 2020267 ze dne 04.05.2020, Dodavatel: COPY SERVIS TÁBOR s.r.o., Označení dodávky:
servis kopírky, Celkem k úhradě: 8.675,70 Kč
• Úhrada závazku: BV č. 49, debetní obrat ve výši 8.675,70 Kč ze dne 25.05.2020 – UD č. 3049 ze dne
25.05.2020 (par. 6171/pol. 5169)
•
• DFA č. 2020024 ze dne 20.05.2020, Dodavatel: KAVAS W s.r.o., Označení dodávky: oprava dešťové
kanalizace – lokalita k.ú. Chabrovice, Celkem k úhradě: 134.673,00 Kč
• Předpis (511): UD č. 7059 ze dne 27.05.2020
• Úhrada závazku: BV č. 53, debetní obrat ve výši 134.673,00 Kč ze dne 05.06.2020 – UD č. 3053
ze dne 05.06.2020 (par. 2310/pol. 5171)
•
• DFA č. 92020 ze dne 16.06.2020, Dodavatel: Pavel Strouhal, Krátošice, Označení dodávky: stykače
na vodárně v Kamencích, Celkem k úhradě: 854,00 Kč
• Úhrada závazku: BV č. 53, debetní obrat ve výši 8.675,70 Kč ze dne 05.06.2020 – UD č. 3053 ze dne
05.06.2020 (par. 2310/pol. 5171)
•
• DFA č. 20200453 ze dne 19.05.2020, Dodavatel: SEVAN s.r.o., Označení dodávky: řemen rozvodový,
Celkem k úhradě: 1.850,00 Kč Kč
• Úhrada závazku: BV č. 61, debetní obrat ve výši 1.850,00 Kč ze dne 29.06.2020 – UD č. 3061 ze dne
29.06.2020 (par. 3745/pol. 5139)
Hlavní kniha
• 12/2020
Inventurní soupis majetku a závazků
• ke dni 31.12.2020
• Inventarizační zpráva ze dne 23.01.2020 – nebyly zjištěny inv. rozdíly
• Inventurní soupisy:
• 021 Stavby, zjištěný účetní stav: 14.643.799,24 Kč, zjištěný skutečný stav: 14.643.799,24 Kč
• Přírůstky v roce 2020:
• Inv. č.: 31, Název: Dům Chabrovice čp. 20, Pořizovací cena: 650.000,00 Kč,
• Inv. č. 26: Název: Vodojem Skopytce (TZ – výměna armatur (POV), Pořizovací cena: 181.080,50 Kč
(z toho TZ:131.080,50 Kč),
• --• 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek, zjištěný účetní stav: 889.510,41 Kč, zjištěný skutečný
stav: 889.510,41 Kč
• Přírůstky v roce 2020:
• Inv. č.: 65, Název: Motorová pila 35/PM Stihl MS 251, Pořizovací cena: 11.484,95 Kč, Datum
zařazení: 25.02.2020
• Inv. č.: 66, Název: Houpadlo, Pořizovací cena: 11.998,00 Kč, Datum zařazení: 20.07.2020
• Inv. č.: 67, Název: Dětské hřiště, Pořizovací cena: 35.000,00 Kč, Datum zařazení: 20.07.2020
• Inv. č.: 68, Název: Benzínový foukač – vysavač, Pořizovací cena: 8.965,00 Kč, Datum zařazení:
• Inv. č.: 69, Název: Motorový kartáč na odhrnování sněhu, Pořizovací cena: 22.795,00 Kč, Datum
zařazení:
• --• 231 Základní běžný účet: zjištěný účetní stav: 11.101.659,41 Kč, zjištěný skutečný stav:
11.101.659,41 Kč
• Doloženo:
• BÚ u KB BV č. 136: konečný zůstatek k 31.12.2020: 4.293.992,95 Kč
• Spořicí účet u KB – BV č. 13: konečný zůstatek k 31.12.2020: 3.416.560,21 Kč
• Běžný účet u ČNB – BV č. 20: konečný zůstatek k 31.12.2020: 3.391.106,25 Kč
• --identifikátor DS: kdib3rr
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261 Pokladna: zjištěný účetní stav: 51.524,00 Kč, zjištěný skutečný stav: 51.524,00 Kč
Doloženo:
Výčetka platidel
Pokl. deník za 12/2020
--374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: zjištěný účetní stav: 62.000,00 Kč, zjištěný skutečný
stav: 62.000,00 Kč
• AU 374 0130: Neinvestiční dotace na zabezpečení výdajů spojených s konáním voleb do 1/3 Senátu
PČR a do zastupitelstva kraje – doloženo Předběžným vyúčtováním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu
ČR a do zastupitelstva kraje konaných na 2. a 3. října 2020 – celkem poskytnuto: 62.000,00 Kč
• --• 388 Dohadné účty aktivní: zjištěný účetní stav: 29.305,23 Kč, zjištěný skutečný stav: 29.305,23 Kč
• AU 388 0000: Neinvestiční dotace na zabezpečení výdajů spojených s konáním voleb do 1/3 Senátu
PČR a do zastupitelstva kraje – doloženo Předběžným vyúčtováním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu
ČR a do zastupitelstva kraje konaných na 2. a 3. října 2020 – celkem vyčerpáno: 29.305,23 Kč
• --• 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku: zjištěný účetní stav: 3.799.953,80 Kč, zjištěný
skutečný stav: 3.799.953,80 Kč
• Doloženo Protokolem ročních odpisů 2020
Kniha došlých faktur
• za rok 2020
Kniha odeslaných faktur
• za rok 2020
Odměňování členů zastupitelstva
• Počet obyvatel (kteří byli hlášeni v obci k trvalému pobytu k 1. lednu kalendářního roku, ve kterém
se konaly volby do zastupitelstva obce): 163
• Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněným zastupitelům (platné od 01.01.2020 –
usnesení ZO č. 10-9/2019 ze dne 19.12.2019
• Vyplnění přiložené tabulky se jmény členů zastupitelstva, jejich funkcí a schválené poskytnuté
odměny.
Pokladní doklad
• VPD a UD č. 9011 ze dne 31.01.2020, Vyplaceno: 4.000,00 Kč, Účel: příspěvek při narození dětí
(par. 3399/pol. 5492)
• PPD a UD č. 9003 ze dne 09.01.2020, Přijato: 2.214,00 Kč, Účel: prodej dřeva (par. 1031/pol.2111)
• VPD a UD č. 9043 ze dne 31.01.2020, Vyplaceno: 5.800,00 Kč, Účel: prodej dřeva (par. 1031/pol.
2111)
• VPD a UD č. 9044 ze dne 19.06.2020, Vyplaceno: 2.040,00 Kč, Účel: příspěvek při narození dětí
(par. 2310/pol. 5021, 5023)
• VPD a UD č. 9070 ze dne 24.08.2020, Vyplaceno: 2.100,00 Kč, Účel: SPOZ-dárkové poukazy (par.
3399/pol. 5194)
• PPD a UD č. 9068 ze dne 24.08.2020, Přijato: 18.765,00 Kč, Účel: voda poplatky (par. 2310/pol.
2111)
Pokladní kniha (deník)
• za 1, 6 a 8/2020
Příloha rozvahy
• k 31.10.2020
Příloha rozvahy
• k 31.12.2020
Rozvaha
• k 31.10.2020
Rozvaha
• k 31.12.2020
Účetní doklad
• POŘÍZENÍ DDHM
• DFA č. 2010048 ze dne 25.02.2020, Dodavatel: BOHÁČ CZ spol. s r.o., Tábor, Označení dodávky:
Stihl MS 251 motorová pila 35/PM: 11.189,95 + pilový řetěz: 295,24 Kč= celkem 11.484,95 Kč +
motorový olej Stihl: 278,05 Kč, Celkem k úhradě: 11.763,24 Kč
• Předpis: UD č. 7017 ze dne 25.02.2020 (558: 11.484,95 Kč + 501: 278,05 Kč)
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Úhrada závazku: BV č. 23, debetní obrat ve výši 11.763,24 Kč ze dne 06.03.2020 – UD č. 3023
ze dne 06.03.2020 (par. 6171/pol. 5137)
• Zařazení pily do majetku (028): UD č. 2012 ze dne 25.02.2020, 11.484,95 Kč
• Inv. č. 65
• --• DFA č. 200100123 ze dne 15.07.2020, Dodavatel: KOHOUT CENTRUM s.r.o., Označení dodávky:
houpadlo na pružině pro veřejnost – kůň, Celkem k úhradě: 11.998,00 Kč
• Předpis (558): UD č. 7082 ze dne 20.07.2020, 11.998,00 Kč
• Úhrada závazku: BV č. 72, debetní obrat ve výši 35.000,00 Kč ze dne 04.08.2020 – UD č. 3072
ze dne 04.08.2020 (par. 6171/pol. 5137)
• Zařazení do majetku (028): UD č. 2035 ze dne 20.07.2020, 11.484,95 Kč
• Inv. č. 66
• --• DFA č. 8 ze dne 15.07.2020, Dodavatel: Milan Krupka, Hněvkovice, Označení dodávky: sestava
na dětské hřiště, Celkem k úhradě: 35.000,00 Kč
• Předpis (558): UD č. 7083 ze dne 20.07.2020, 35.000,00 Kč
• Úhrada závazku: BV č. 72, debetní obrat ve výši 35.000,00 Kč ze dne 04.08.2020 – UD č. 3072
ze dne 04.08.2020 (par. 3412/pol. 5137)
• Zařazení do majetku (028): UD č. 2036 ze dne 20.07.2020, 35.000,00 Kč
• Inv. č. 67
Účetnictví ostatní
• Podklady pro schválení účetní závěrky obce:
• Rozvaha k 31.12.2019
• Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019
• Příloha k 31.12.2019
• Inventarizační zpráva ze dne 31.1.2020 – nebyly zjištěny žádné inv. rozdíly
• Zpráva o výsledku PH obce za rok 2019 ze dne 02.06.2020.
• --• Schválení účetní závěrky – usn. ZO č. 3-4/2020 ze dne 29.06.2020
• Protokol o schválení účetní závěrky obce ze dne 29.06.2020
• Protokol o uskutečněném přenosu (stavová zpráva) do CSÚIS: ze dne 01.07.2020
•
• Převedení výsledku hospodaření z účtu 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet
432 Výsledek hospodaření předcházejících účetních období – UD č. 00002031 ze dne 29.06. 2020,
zisk ve výši: 1.429.657,10 Kč
Účtový rozvrh
• za ok 2020
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
• k 31.10.2020
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
• k 31.12.2020
Výkaz zisku a ztráty
• k 31.10.2020
Výkaz zisku a ztráty
• k 31.12.2020
Darovací smlouvy
• POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO DARU
• Darovací smlouva ze dne 17.01.2020, předmět smlouvy: finanční dar ve výši 18.000,00 Kč, dárce:
Obec Skopytce, obdarovaný: Diakonie ČCE – středisko Rolnička
• Předpis závazku: UD č. 000002005 ze dne 17.01.2020, 18.000,00 Kč
• Vyplacení daru: BV č. 11 ze dne 21.01.2020, debetní obrat ve výši 18.000,00 Kč – UD č. 000003011
ze dne 21.01.2020.
Dohody o provedení práce
• uzavřená se členem zastupitelstva – schválena usnesením ZO č. 10-9/2019 ze dne 19.12.2019.
• Usnesení ZO ze dne 19.12.2019, cit.:
• "Zastupitelé schvalují uzavření pracovní smlouvy s p. Filipem Jansou na poloviční úvazek
od 02.01.2020. Dále zastupitelé schvalují uzavření navržených dohod o provedení práce...
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Dohoda o provedení práce ze dne 02.01.2020, Zaměstnanec: Josef Kabeš, Sjednaný úkol: údržba
vodovodního řadu, Sjednaný rozsah: 3 % týdně, Pracovní úkol bude proveden od 02.01.2020
do 31.12.2020, Sjednaná odměna: 640,00 Kč/měsíc
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
• NEINVESTIČNÍ DOTACE Z KRAJE – Program obnovy venkova JčK v roce 2020 (OREG)
• Název akce/projektu: Oprava dešťové kanalizace
• Smlouva o poskytnutí dotace č. SDO/OREG/256/20 ze dne 21.07.2020
• čl. II. Poskytovatel dotace: JčK
• čl. III. Účel a charakter dotace, doba, v níž má být účelu dosaženo:
• 1. Účel: realizace neinvestiční dotace „Oprava dešťové kanalizace“, celkové uznatelné výdaje
projektu: 383.334,00 Kč
• 2. Realizace projektu: nejpozději do 31.12.2020
• čl. IV. Výše dotace: max. 230.000,00 Kč (60%)
• čl. V Vyplacení dotace: 100% (jednorázová zálohová platba), tj. 230.000,00 Kč do 60 dnů po nabytí
platnosti a účinnosti smlouvy,
•
• čl. VI. Podmínky užití dotace: dodržení procentuálního podílu vlastních peněžních prostředků ve výši
min. 40 % z celkových uznatelných výdajů projektu, který je stanoven dle předpokladu na částku:
153.334,00 Kč. Při změně celkových uznatelných výdajů se vlastní peněžní prostředky přepočítávají
dle uvedeného procentního podílu
• čl. VII. Vyúčtování a vypořádání dotace: nejpozději do 30 dnů po ukončení akce, nejpozději
do 15.01.2021
• --• Příjem zálohy na inv. transfer:
• BV č. 80, kreditní obrat ve výši 230.000,00 Kč ze dne 18.08.2020 – UD č. 000003080 ze dne
18.08.2020 (pol. 4122, UZ: 710: 230.000,00 Kč)
• --• DFA č. 2020024 ze dne 20.05.220, Zhotovitel: KAVAS W s.r.o., Označení dodávky: realizace stavby
"Oprava dešťové kanalizace – lokalita k.ú. Chabrovice", Celkem k úhradě: 134.673,00 Kč
• Předpis závazku (511): UD č. 7059 ze dne 27.05.2020
• Úhrada závazku: BV č. 53, debetní obrat ve výši 134.673,00 Kč ze dne 05.06.2020 (par. 2310/pol.
5171)
• --• DFA č. 2020112 ze dne 20.05.220, Zhotovitel: KAVAS W s.r.o., Označení dodávky: realizace stavby
"Oprava dešťové kanalizace – lokalita k.ú. Chabrovice", Celkem k úhradě: 288.243,80 Kč
• Předpis závazku (511): UD č. 7129 ze dne 04.12.2020
• Úhrada závazku: BV č. 127, debetní obrat ve výši 288.243,80,00 Kč ze dne 11.12.2020 – UD č. 3127
ze dne 11.12.2020 (par. 2310/pol. 5171, UZ 710: 230.000,00 Kč + bez UZ: 58.243,00 Kč)
• --• Vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu JčK v roce 2020 ze dne 21.12.2020, 134.673,00 Kč
• E-mail ze dne 13.01.2021 "Oznámení o vyúčtování dotace na akci "Oprava dešťové kanalizace"
dle smlouvy SDO/OREG/256/20 ve výši 230.000,00 Kč ke dni 31.12.2020 – UD č. 2068 ze dne
31.12.2020
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
• Název akce/projektu: Výměna armatur vodovodní sítě
• Smlouva o poskytnutí dotace č. SDO/OREG/257/20 ze dne 21.07.2020
• čl. II. Poskytovatel dotace: JčK
• čl. III. Účel a charakter dotace, doba, v níž má být účelu dosaženo:
• 1. Účel: realizace investiční dotace „Výměna armatur vodovodní sítě“, celkové uznatelné výdaje
projektu: 66.667,00 Kč
• 2. Realizace projektu: nejpozději do 31.12.2020
• čl. IV. Výše dotace: max. 40.000,00 Kč (60 %)
• čl. V Vyplacení dotace: 100 % (jednorázová zálohová platba), tj. 40.000,00 Kč do 60 dnů po nabytí
platnosti a účinnosti smlouvy,
•
• čl. VI. Podmínky užití dotace: dodržení procentuálního podílu vlastních peněžních prostředků ve výši
min. 40 % z celkových uznatelných výdajů projektu, který je stanoven dle předpokladu na částku:
26.667,00 Kč. Při změně celkových uznatelných výdajů se vlastní peněžní prostředky přepočítávají
dle uvedeného procentního podílu
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čl. VII. Vyúčtování a vypořádání dotace: nejpozději do 30 dnů po ukončení akce, nejpozději
do 15.01.2021
• Příjem zálohy na inv. transfer:
• BV č. 80, kreditní obrat ve výši 40.000,00 Kč ze dne 18.08.2020 – UD č. 000003080 ze dne
18.08.2020
Smlouvy o dílo
• Smlouva o dílo ze dne 13.03.2020, Zhotovitel: KAVAS W s.r.o., Předmět: Oprava dešťové kanalizace
v k. ú. Chabrovice, Termín plnění: 30.10.2020, Cena prací: 134.673,00 Kč vč. DPH
• Zápis o předání a převzetí díla ze dne 20.05.2020
• Smlouva o dílo ze dne 27.05.2020, Zhotovitel: KAVAS W s.r.o., Předmět: Oprava dešťové kanalizace
– odvod prací vody z úpravny vody, Termín plnění: 30.11.2020, Cena prací: 288.243,80 Kč vč. DPH
• Zápis o předání a převzetí díla ze dne 30.11.2020
Smlouvy o věcných břemenech
• Ke dni DPH nebyla uzavřena žádná smlouva o zřízení VB
Dokumentace k veřejným zakázkám
• VZMR nad 500.000,00 Kč nebyla provedena
• Název zakázky VZMR: "Oprava dešťové kanalizace a výměna armatur"
• Druh: stavební práce
• Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 362.000,00 Kč
• Druh zadávacího řízení (ZŘ): poptávka formou emailu
• Datum ukončení příjmu nabídek: 01.05.2020
• Výzva ze dne 21.04.2020
• Datum odeslání výzvy: 21.04.2020
• Způsob odeslání výzvy: email ze dne 21.04.2020
• Konec lhůty pro podání nabídek: 01.05.2020
• Datum a čas zahájení otevírání obálek: nabídky přišly emailem, zastupitelstvu předloženy 13.5.2020
na adrese: Skopytce 44
• Vítěz VŘ: KAVAS-W s.r.o., nabídková cena: 288.243,80 Kč s DPH (oprava dešťové kanalizace)
a 131.080,50 Kč s DPH (výměna armatur vodovodní sítě)
• Usnesení ZO ze dne 13.05.2020 – schválení smlouvy o dílo s firmou KAVAS W s.r.o. k realizaci akce
"Oprava dešťové kanalizace" a "Výměna armatur vodovodní sítě" v rámci dotačního programu POV
• Smlouva o dílo ze dne 27.05.2020, Objednatel: Obec Skopytce, Zhotovitel: KAVAS W s.r.o., Předmět
díla: Oprava dešťové kanalizace, Doba a místo plnění: červen 2020 – konec listopadu 2020,
Skopytce, Cena díla: 238.218,00 Kč bez DPH, cena vč. DPH: 288.243,80 Kč
• Smlouva o dílo ze dne 27.05.2020, Objednatel: Obec Skopytce, Zhotovitel: KAVAS W s.r.o., Předmět
díla: Výměna armatur vodovodní sítě, Doba a místo plnění: červen 2020 – konec listopadu 2020,
Skopytce, Cena díla: 108.331,00 Kč bez DPH, cena vč. DPH: 131.080,50 Kč
Vnitřní předpis a směrnice
• Směrnice k veřejným zakázkám – Směrnice č. 1/2019 ze dne 24.04.2019
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
• Zápis z jednání ZO ze dne 19.12.2019:
• - usnesení č. 2-9/2019: pověření starostky ke schvalování RO – příjmy neomezeně, výdaje: do výše
100.000,00 Kč
• - usnesení č. 3-9/2019: schválení rozpočtu na rok 2020
• - usnesení č. 4-9/2019: schválení SVR na roky 2021-2023
• - usnesení č. 10-9/2019: odměny zastupitelů beze změny od 01.01.2020
• - usnesení č. 11-9/2019: schválení darovacích smluv s Diakonií ČCE – středisko Rolnička
a s Hospicem Jordán o. p. s.
• --• Zápis z jednání ZO ze dne 02.03.2020:
• - usnesení č. 1-1/2020: schválení RO č. 2
• --• Zápis z jednání ZO ze dne 15.04.2020:
• - usnesení č. 1-3/2020: schválení uzavření SOD s KVAS W s.r.o. k realizaci akcí "Oprava dešťové
kanalizace" a "Výměna armatur vodovodní sítě"
• - usnesení 2-3/2020: ZO schvalují účast ve 2. kole dražby a uskutečnit odkup budovy bývalé MŠ
Chabrovice čp. 20 za vyvolávací cenu 570.000,00 Kč, případně dražit do max. ceny 750.000,00 Kč
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