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KUCBX00YSXXS 

*KUCBX00YSXXS* 

 

 
Z p r á v a  o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 

obce Uzenice, IČO 00251968 
 

 
Přezkoumání bylo vykonáno na Krajském úřadu Jihočeského kraje ve dnech:  
od 01.03.2021 do 05.03.2021 jako jednorázové přezkoumání 
 
 
Přezkoumání hospodaření obce Uzenice 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  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:  Ing. Jiří Pýcha - starosta 

 Hana Machuldová - účetní 

spisová značka: OEKO-PŘ 80823/2020/hakr 
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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.  

Posledním kontrolním úkonem byla kontrola inventurního soupisu účtu  261 byl učiněn dne  05.03.2021. 

 
 

A.  Výsledek jednorázového přezkoumání 
 

A.I.  Chyby a nedostatky zjištěné při jednorázovém přezkoumání za rok 2020 

 

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny 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 
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. 
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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 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.  

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 
Obec nezřídila v přezkoumávaném období žádná nová věcná břemena ke svému nemovitému majetku. 

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 

nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
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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  .............................................  1,82 % 
 b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ..................................................  3,40 % 
 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: 1.660.225 Kč 
 
 
 
Vyhotovení zprávy: 
České Budějovice, dne 05.03.2020 
 
 
 
 
 
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. Ke 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  
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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 9 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. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ing. Jiří Pýcha 
…………………………………………. 

starosta obce 
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Seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání: 
 
 
Návrh rozpočtu 

• - zveřejněn od 22.11.2019 uvedeno v zápise ze ZO 
• - elektronicky ověřeno na: https://obec-uzenice.cz/2019/11/22/obec-uzenice-navrh-rozpoctu-na-r-

2020/ 
Rozpočtová opatření 

• - pověření k provádění rozpočtových změn ze dne 19.06.2017 na straně příjmů neomezeně 
a na straně výdajů do 50.000 Kč na jednotlivou položku v měsíci 

• - RO č.  7 ze dne 23.06.2020 - příjmy ve výši 67.127 Kč, schváleno starostou, zveřejněno dne  
28.07.2020, ověřeno na https://obec-uzenice.cz/wp-content/uploads/2020/07/rozp.opatreni-c.7.pdf 

• - RO č. 12 ze dne 02.10.2020 - výdaje ve výši 45.000 Kč, schválilo starostou, zveřejněno dne 
11.10.2020, ověřeno n https://obec-uzenice.cz/wp-content/uploads/2020/11/rozp.opatreni-c.12.pdf 

• - RO č. 11 ze dne 13.09.2020 - výdaje ve výši 247.000 Kč, schváleno zastupitelstvem obce dne 
13.09.2020, zveřejněno 11.10.2020, ověřeno na https://obec-uzenice.cz/2020/10/11/rozpoctove-
opatreni-c-11-2020/ 

Schválený rozpočet 
• - rozpočet na rok 2020:  
• - schválen dne 13.12.2020 zveřejněn od  14.12.2019   
• - ověřeno na  https://obec-uzenice.cz/2019/12/20/obec-uzenice-schvaleny-rozpocet-na-r-2020/ 
• - vyrovnaný na straně příjmů a výdajů ve výši 2.474.000 Kč, výdaje na paragrafy 

Střednědobý výhled rozpočtu 
• - na léta 2017 - 2020 schválen v ZO dne 13.12.2015 
• - návrh SVR na léta  2021 - 2024  zveřejněn od   22.11.2019 elektronicky ověřeno na https://obec-

uzenice.cz/2019/11/22/navrh-rozpoctoveho-vyhledu-na-r-2021-2024/ 
•  
• - SVR schválen v ZO dne 13.12.2020,   zveřejněn od   14.12.2019 
• - ověřeno na https://obec-uzenice.cz/2019/12/14/rozpoctovyn-vyhled-2020-2024/ 

Závěrečný účet 
• - schválen v ZO dne 21.06.2020 bez výhrad 
• - zveřejněn od 06.07.2020, ověřeno https://obec-uzenice.cz/category/uredni-deska/page/3/ 
•  
• - návrh závěrečného účtu zveřejněn od 01.06.2020 
•  - https://obec-uzenice.cz/category/uredni-deska/page/4/ 

Bankovní výpis 
• Stav k  31.12.2020 
• - výpis z KB a.s. č. 12 základní BÚ ve výši 5.547.166,44 Kč 
• - výpis z ČSOB a.s. č. 2020/12  5.045.891,93 Kč 
• - výpis z ČNB č. 12 - 1.508.125,87 Kč 
• - výpis 15 výpis z vkladového účtu  2.594.221,40 Kč 
• - informace pravidelné zaslání zůstatku CSOB Notification ve výši 1.510,89 Kč 

Evidence poplatků 
• - pro rok 2020 vedena v listinné podobě, místní poplatky pro rok 2020 - dle čp. 
• - doklad o urgování nedoplatků za místní poplatky za rok 2020 výše ověřena na výkazy pro rok 2020 

a inventarizaci k 31.12.2020 - tvořeny opravné položky 
• - AU 315.100 účetní doklad č.   2001-000007 ze dne 31.01.2020 - roční účetní předpis 2020 psi 

ve výši  26.560  Kč 
Faktura 

• ev. č.  20-000-00109 až 00114 
• - faktura č. 20202045 ze dne  16.12.2020  za vyšetření vzorků vody ve výši 2.185,26 Kč evidováno 

na účtu 315  
• - faktura č. 5138752372 ze dne 10.12.2020 za certifikáty ve výši 1.348,80 Kč 
•  
• - faktur  Alis spol. s r.o.  faktura č.   FV2014364 ze dne 17.12.2020 za KEO 04 Pokladna, účetnictví 

ve výši  10.861 Kč - předpis účetní doklad  
• - faktura č.  20377 ze dne 21.12.2020 za kontrola HP, záznam č. 397/20 ve výši 514,30 Kč 
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• - faktura č. 2026343 ze dne 31.12.2020 ve výši 23.204,50 Kč za kontejnery - svoz a likvidace 
odpadu 

•  
• - účtenka č. R798 ze dne 01.02.2020 ve výši 18.988 Kč 
• - účetní doklad č.  KN-20-000-00005 ze dne 02.02.2020 ve výši 18 Kč - předpis, zúčtování zálohy, 

zařazení do majetku ve výši 18.988 Kč 
• - výpis z KB a.s. BÚ - č.  001 ze dne 01.01.2020 obrat ve výši 18.988 Kč 
• - účetní doklad č.  20.801.00036 zaúčtování zálohy na NTB č.  18.988 Kč 
•  
• - faktura č. 5201621 ze dne 31.10.200 za uložení odpadu ve výši 4.342 Kč 
• - účetní doklad č. 2011-000007 z 08.11.2020 ve výši 4.342 Kč předpise 
• - účetní doklad č.  20-801-00344 z 13.11.2020 ve výši 4.342 Kč- úhrada zaúčtování BV č .  11 
•  
• - faktura vydaná č. 20-200-00006 ze dne 30.11.2020 za prodej dřeva s vyčíslením ceny dřeva za m3 

ve výši 47.240,50 Kč 
• - účetní doklad předpis č. 22011-000001 ze dne 13.11.2020 ve výši 47.240,50 Kč 
• - zaúčtováno účetním dokladem č. 20-801-00357 ze dne 27.11.2020 
•  
• - faktura č.  2020052 ze dne 21.07.2020 za opravu veřejného osvětlení ve výši  2.088,92 Kč 
• - účetní předpis č.  2007-000011 z dne 26.07.2020  
• - BV u KB a.s. č. 8 úhrada ze dne 03.08.2020 ve výši 2.088,92 Kč 
• - zaúčtování úhrady účetní doklad č. 20-801-00230 ze dne 03.08.2020   

Hlavní kniha 
• analytická (předvaha) sestavena ke dni 31.12.2020 

Inventurní soupis majetku a závazků 
• - směrnice o inventarizaci ze dne 12.10.2011 
• - plán inventur ze dne 13.12.2020 
• - inventarizační zpráva ze dne 17.01.2021 - nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. 
• - LV k 31.12.2020  
• - věcné břemeno  č. parc. 1415 na AU  
• - inventurní soupis účtu  018, 019  
• - inventurní soupis účtu 021 AU 0200 pol. 1 až 4 ve výši 3.851.952,50 Kč  
•  - inventurní soupis 022 zařazení AU 0010 pol. 2 č. 022013 soubor venkovních herních a cvičebních 

prvků ve výši 321.085,50 Kč 
• - příkopový mulčovač AU 0040 pol. č.   22012 ve výši  86.394 Kč  
• - inventurní soupis účtů 028 -  pol. č.  65 Notebook  Lenovo 18..988 kč  
• - inventurní soupis útu 031  AU 031.501 - VB na poz. 1415 lesní pozemky ve výši 1.962.017,85  Kč, 

AU 0300 zahrada ve výši 1.727.030,86 Kč, AU 031.301 ve výši 1699,73 Kč, AU 031.400 ve výši 
23.450 Kč, AU 031.401 ve výši 7.700Kč,  

• - inventurní soupisy účtů 042,052, 078, 079,088, 081 374 a 388, 331, 342, 337, 401 a 403, 966, 311 
(194), 315 (192) 

• -inventurní soupis účtu dle AU 
• AU 231.0010 výpis z KB a.s. č.  12 k 31.12.- 5.547.166,44 Kč 
•  AU 231. 0012 výpis z ČSOB a.s. č. 2020/12 - 5.045.891,93 Kč 
•  AU 231.0014 výpis z ČNB č. 12 - 1.508.125,87 Kč 
•  AU 231.0015 výpis z vkladového účtu - 2.594.221,40  Kč 
• - inventurní soupis účtu 231.0011 - informace pravidelné zaslání zůstatku CSOB Notification ve výši 

1.510,89 Kč 
• - inventurní soupis účtu 261 pokladna ve výši 20.924 Kč včetně výčetky 

Kniha došlých faktur 
• - vedena chronologicky 
• - dle knihy došlých faktur, poslední č.  20.000-00114 AMT s.r.o - svoz odpadu 4.Q 2020 ve výši 

23.204,50 Kč, došla 31.12.2020 
Kniha odeslaných faktur 

• vedena chronologicky od č.  20-200-00001 až0007, poslední vyst. fa ze dne 23.11.2020 
Odměňování členů zastupitelstva 

• - mzdový list za období 12/2020 - odměny neuvolnění zastupitelé - starosta, místostarostové, 
výplatní lístek č.  102 za 12/2020  

• - zápis z ustavující zasedání ZO ze dne 02.11.2018 
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• odměny neuvolněným členům zastupitelstva za období 12/2020 jsou v souladu s Přílohou k nařízení 
vlády č. 318/2017 (viz výpl. lístek č. 6) 

• Pokladní doklad 
• PPD č. 115 ze dne 09.08.2020 - za poplatky ve výši  300 Kč 
• zaúčtováno účetním dokladem č.  20-701-00115 ze dne 09.08.2020  
• VPD č.  166 ze dne 13.12.2020 ve výši 1.500 kč samovýroba dřeva 
• zaúčtováno účetním dokladem č.  20-701-00166 ze dne 13.12.2020 
• VPD č.  114 ze dne 04.08.2020 ve výši 1.880 Kč za PHM  
• zaúčtováno účetním dokladem č. 20-701-114 ze dne 04.08.2020 
• VPD č.   141 ze dne 02.10.2020 občerstvení volby ve výši 1.474 Kč 
• zaúčtováno účetním dokladem č. 20-701-00141 ze dne 02.10.2020 ve výši 1.474 Kč 
• VPD č.   157 ze dne 26.11.2020 občerstvení ke kulturní akci + poštovné ve výši 473 Kč (poštovné 

111 Kč, občerstvení 362 Kč) 
• zaúčtováno účetním dokladem č. 20-701-00157 ze dne 26.11.2020 ve výši 473 Kč 

Pokladní kniha (deník) 
• - zůstatek ověřen na výkazy platné k 31.12.2020 a inventurní soupis ve výši 20.924 Kč 
• - poslední položka č.172   ze dne 22.12.2020 ve výši 53 Kč 

Příloha rozvahy 
• sestavena k 31.12.2020 

Rozvaha 
• sestaven k 31.12.2020 

Účetní doklad 
• účetní doklad č.  2012-000010 ze dne 31.12.2020  za svoz TKO 4.Q 2020 ve výši  23.204,50 Kč 
• účetní doklad č.  2012-000005 ze dne 20.12.2020 za rozbor odpadní vody ve výši 2.185,26 Kč 

Účtový rozvrh 
• platný pro rok 2020 

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 
• FIN 2/12M sestaven k datu 31.12.2020 

Výkaz zisku a ztráty 
• sestaven k 31.12.2020 

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím 
• - průvodní dopis k návrhu smlouvy ze dne 19.06.2020 s pokyny k účtování. 
• - smlouva o poskytnutí dotace v rámci POV Jč v roce 2020 ze dne 28.06.2020 na akci realizaci.: 

"Nákup venkovního mobiliáře obce a dětských herních prvků"  
• - výše dotace 192.000 Kč činí max.  60 % z celkových uznatelných nákladů  
• - příjem dotace:  
• - BV u KB a.s. č.  9 ze dne 03.09.2020  příjem ve výši  192.000 Kč 
• - účetní doklad č. 2009-000026 ze dne 03.09.2020 - příjem zálohy dotace s označením UZ 4222 - 

POV herní prvky 
•  
• - informace o poskytnutí finančních prostředků na pokrytí výdajů spojených s konáním voleb do 1/3 

Senátu Parlamentu... ze dne 27.08.2020 
• - BV z ČNB č.008, příjem dotace ve výši 47.000 Kč ze dne 28.8.2020    
• - protokol o zaúčtování - účetní doklad č.  20-804-00017 ze dne 28.08.2020   ve výši 47.000 kč 
• - předběžné vyúčtování ve výši 32.251,79 Kč 
• - účetní doklad č. 2012-000069 ze dne 31.12.2020 - dohad  
• - čerpání dle smlouvy o dílo uzavřené s fi Bonita Group Service s.r.o. za částku 321,085,60,- Kč 
•  
• - faktura přijatá č.  02000401 ze dne 30.09.2020 č. ú. 4211056483/6800 
• - účetní předpis č. 2010-000001 ze dne 04.10.2020 
• - BV u KB č. 10, obrat ze dne 14.10.2020 ve výš 321.085 Kč 

Smlouvy o dílo 
•  - smlouva o dílo č. MP0 2020.000334   dne 17.07.2020 uzavřena s Bonita Group Service s.r.o., se 

sídlem Drásov, předmětem smlouvy je dávka a montáž herních prvků dle přílohy 
•  - za cenu 321.085,60 Kč 
• - stanoveny sankce a smluvní pokuty 
• - realizace díla do 06.09.2020 
• - faktura a účetní doklad evidováno na účtu 042 

Dokumentace k veřejným zakázkám 
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• Postup dle směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
• 1.1.Veřeiné zakázky malého rozsahu do 500 000 Kč bez DPH 
• Objednávka č. 19770204 na 1 ks NTB + licence + Office ve výši 18.988 Kč -  rozhoduje starosta 
•  
• 1.1.Veřeiné zakázky malého rozsahu do 500 000 Kč bez DPH 
• - starosta je povinen dodatečně informovat zastupitelstvo o zadáni zakázce od 50 000 do 500 000 Kč 

bez DPH. 
• - výběr dodavatele na akci: "Nákup venkovního mobiliáře obce a dětských herních prvků!" v ZO dne 

28.06.2020 
• - výběr ze tří nabídek: 
•  I. FA. Tewiko systems za částku 324,283, 63 Kč 
• II. FA. Luna Progress s.r.o. částku 321.826 Kč 
• lIL FA. Bonita Group service s.r,o. za částku 321,085,60 Kč 
• - vítězná firma - výběr nabídky  Bonita Group service s.r.o. za částku 321,085,60 Kč 
• - uzavřena Smlouva o dílo č. MP0 2020.000334   dne 17.07.2020, bez dodatků  

Vnitřní předpis a směrnice 
• - směrnice o inventarizaci ze dne 12.10.2011 
• - směrnice pro hospodaření s majetkem ze dne 01.01.2013 
• - směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 05.01.2019  

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení 
• ze dne 13.12.2020  
• - inventarizace k 31.12.2020 a složení inventarizační komise 
• - na vědomí rozpočtová změna č.  13 a rozpočtová změna č.  14  
• ze dne 13.12.2019  
• - schválení rozpočtu na rok 2020  jako vyrovnaný na straně příjmů a výdajů ve výš  2.474.000 Kč 
• - aktualizace vyhlášky o místním poplatku 
• - schválení rozpočtového výhledu na léta 2020 - 2024 
• ze dne 13.09.2020 
• -  schválení RO č.  11  
• ze dne 19.06.2020 
• - schválení závěrečného účtu 
• - schválení účetní závěrky 
• ZO dne 28.06.2020 
•  - výběr dodavatele na akci: "Nákup venkovního mobiliáře obce a dětských herních prvků" - Bonita 

Group service s.r.o. za částku 321.085,60 Kč 
Nespecifikován 

• - účetní závěrka schválena dne 21.06.2020  
• - protokol o schválení účetní závěrky ze dne 21.06.2020 
•  - účetní doklad č. 2006-000015 ze n 21.06.2020 ve výši 788.142,30 Kč 

Zápis z finančního a kontrolního výboru 
• Zápis z kontrolního výboru ze dne 13.12.2020 
• Zápis z finančního výboru ze dne 25.11.2020 
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