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KRAJSKÝ ÚŘAD

KUCBX00ZKEIZ

JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor ekonomický
Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
spisová značka: OEKO-PŘ 79057/2020/hakr

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
obce Předslavice, IČO 00251691

Přezkoumání bylo vykonáno na Krajském úřadu Jihočeského kraje ve dnech:
od 29. 10. 2020 do 16. 11. 2020 jako dílčí přezkoumání
od 5. 5. 2021 do 31. 5. 2021 jako konečné přezkoumání
Přezkoumání hospodaření obce Předslavice 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 17. 7. 2020 Krajským úřadem Jihočeského kraje
doručením písemného oznámení.

Přezkoumané období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

Přezkoumání vykonaly:
-

kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Jitka Luňáková

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. 397/2020/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. Jana Chvostová - starostka
Jana Koubová - 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, kterým byla kontrola inventurního soupisu účtu 261 Pokladna byl učiněn
dne 31. 5. 2021.

A.

Výsledek dílčích přezkoumání

A.I.

Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2020

➢

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. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Ustanovení: § 43
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
Zastupitelstvo obce nepřijalo opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření
za uplynulý rok.
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
ZO projednalo dne 25. 6. 2020 a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením za rok 2019. Zápis
z jednání zastupitelstva ze dne 25. 6. 2020 neobsahuje přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb
a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za rok 2019.
Zjištěný nedostatek byl odstraněn.
Popis plnění opatření:

Předložený zápis zastupitelstva obce ze dne 10. 12. 2020 dokládá, že došlo
k doplnění zápisu zastupitelstva obce ze dne 25. 6. 2020. Bod č. 21
obsahuje přijetí konkrétních opatření k nápravě zjištěných chyb
a nedostatků.

Opatření bylo splněno: Napraveno.

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. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
Porušení právního předpisu:
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Ustanovení: § 41 odst. 1
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
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Listina osvědčující právní jednání nebyla opatřena doložkou potvrzující platnost právního jednání
ve smyslu zákona.
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Směnná smlouva ze dne 11. 11. 2020 (směna pozemků pč. 315/11, 315/13, 315/7, 58/1, 456, 210/6
v kú. Marčovice a pč. 410/3, 429, 134/6, 39/25, 417/8, 441, 39/34, 45/19, 65/3, 419, 129/1, 413/14
v kú. Předslavice za pozemky KN 141/8, KN 141/5, KN 45/30, 120/8, KN 101/31 v kú. Předslavice) není
opatřena doložkou v souladu se zákonem.
Nedostatek nebyl do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněn: neodstraněn
2. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů
a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
Porušení právního předpisu:
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Ustanovení: § 219 odst. 1
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích
změn a dodatků v souladu se zákonem.
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Kontrolou tří veřejných zakázek malého rozsahu s cenou přesahující hodnotu 500.000 Kč bylo zjištěno,
že zadavatel neuveřejnil smlouvy na profilu zadavatele do 15 dnů od jejich uzavření.
Smlouva o dílo na akci "Zázemí pro spolkovou činnost Předslavice" uzavřená dne 24. 5. 2020 byla
zveřejněna dne 3. 11. 2020.
Smlouva o dílo na akci "Veřejné osvětlení Kakovice u Volyně" uzavřená dne 15. 5. 2020 byla zveřejněna
dne 9. 11. 2020.
Smlouva o dílo na akci "Předslavice - chodník, VO" uzavřená dne 21. 9. 2020 byla zveřejněna dne
3. 11. 2020.
Nedostatek nebyl do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněn: neodstraněn
3. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
Porušení právního předpisu:
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
ČÚS č. 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)
Ustanovení: § 30 odst. 7 písm. a)
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
Inventurní soupisy územního celku neobsahovaly skutečnosti, které by umožňovaly jednoznačné určení
majetku a závazků.
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Kontrolou inventarizace účtu 031 Pozemky k 31. 12. 2020 bylo zjištěno, že inventura byla ukončena dne
15. 1. 2021, avšak výpisy z katastru nemovitostí prokazující stav k 31. 12. 2020, které jsou přílohou byly
vyhotoveny až dne 26. 4. 2021.
Nedostatek nebyl do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněn: neodstraněn
Ustanovení: ČÚS č. 703 bod 5.2.
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
Územní celek jako poskytovatel transferu nedodržel postupy účtování transferů s povinností vypořádání.
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Kontrolou zaúčtování poskytnutí finančního příspěvku pro FC Předslavice v celkové hodnotě 30.000 Kč
s povinností vypořádání do 31. 12. 2020 bylo zjištěno, že účetní jednotka nedodržela postupy účtování
transferů s povinností vypořádání. O závazku na účtu 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní
instituce nebylo účtováno.
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Poskytovatel dotace účtoval o předpisu závazku 373/572, následně o úhradě 373/231. Dne 25. 12. 2020
byla vypracována finančním výborem zpráva o kontrole hospodaření FC Předslavice s finančním
příspěvkem.
Správně mělo být účtováno o úhradě zápisem 373/231, k datumu vyúčtování měl být předepsán závazek
572/345 a zaúčtována záloha 345/373.
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
Obec netvoří peněžní fondy.
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
Obec neprovozuje podnikatelskou činnost.
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
Obec nehospodaří se sdruženými 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
Obec nehospodaří s těmito 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. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní
celek
Obec nehospodaří s majetkem státu.
8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano
9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob
Obec neručí za tyto závazky.
10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
Obec nemá zastavený majetek ve prospěch třetích osob.
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
12. 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
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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:
Územní celek jako poskytovatel transferu nedodržel postupy účtování transferů s povinností vypořádání.
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Při vyúčtování poskytnuté dotace (příjemcem dotace FC Předslavice, poskytnuta částka 30.000 Kč,
vyúčtování nejpozději do 30. 12. 2019), bylo zjištěno, že bylo účtováno prostřednictvím účtu 349 Závazky
k vybraným místním vládním institucím - účetní doklad č. 1912-000152 ze dne 31. 12. 2019. Správně měl
být použit účet 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce.
Zjištěný nedostatek byl neodstraněn.
Opatření nebylo splněno: Nenapraveno.
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
Inventurní soupisy územního celku neobsahovaly skutečnosti, které by umožňovaly jednoznačné určení
majetku a závazků.
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Kontrolou inventurního soupisu účtu 031 (Pozemky) k 31. 12. 2019 bylo zjištěno:
1. Inventura byla ukončena dne 20. 1. 2020, avšak výpisy z katastru nemovitostí k 31. 12. 2019, které jsou
přílohou, byly vyhotoveny až dne 12. 5. 2020
2. U analyticky členěného soupisu pozemků nejsou uvedena parcelní čísla. Další soupis sice parcelní čísla má,
ale není podle analytických účtů, je sestaven dle katastrálních území.
Zjištěný nedostatek byl neodstraněn.
Název opatření:
Inventurní soupis účtu 031 Pozemky k 31. 12. 2020
Opatření splněno dne:
Popis plnění opatření:
1) Předložený inventurní soupis účtu 031 Pozemky k 31. 12. 2020 byl
doložen inventárním seznamem pro pozemky podle SU a AU, KEO4 1.8.13 R 70i.
2) Výpisy z katastru nemovitostí prokazující stav k 31. 12. 2020, které jsou přílohou byly vyhotoveny dne
26. 4. 2021, ale k ukončení inventury došlo dne 15. 1. 2021.
Opatření nebylo splněno: Nenapraveno.
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
Územní celek jako příjemce transferu nedodržel postupy účtování transferů s povinností vypořádání.
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Při vyúčtování přijaté dotace na realizaci akce "Oprava hasičské zbrojnice" ve výši 280.000 Kč bylo zjištěno,
že bylo účtováno prostřednictvím účtu 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi, částka
400.000 Kč. Správně měl být (v souladu s dotačním dopisem) použit účet 348 Pohledávky za vybranými
místními vládními institucemi, částka 280.000 Kč.
Zjištěný nedostatek byl odstraněn.
Název opatření:
Zápis zastupitelstva obce ze dne 25. 6. 2020 a 10. 12. 2020
Opatření splněno dne:
31. 12. 2020
Popis plnění opatření:
Obci byla v roce 2020 poskytnuta dotace 270.000 Kč v rámci POV
Jihočeského kraje na akci "Výstavba nového chodníku a osvětlení v Předslavicích". Při vyúčtování dotace bylo
správně účtováno přes účet 348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi, částka 270.000 Kč
(UD č. 21-007-00005).
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.

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

Listina osvědčující právní jednání nebyla opatřena doložkou potvrzující platnost právního jednání
ve smyslu zákona.
Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech
jejích změn a dodatků v souladu se zákonem.
Inventurní soupisy územního celku neobsahovaly skutečnosti, které by umožňovaly jednoznačné
určení majetku a závazků.
Územní celek jako poskytovatel transferu nedodržel postupy účtování transferů s povinností
vypořádání.

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 ................................................... 0,93 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ........................................................ 3,25 %
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: 216.066 Kč
60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 3 391 280,35 Kč

Vyhotovení zprávy:
České Budějovice, dne 2. 6. 2021

Jména a podpisy kontrolorek zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Jitka Luňáková
……………………………….………………………….
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.

Ing. Jana Chvostová
………………………………………….
starostka obce
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Seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:
Návrh rozpočtu
• + plán na rok 2019 a skutečnost roku 2019
• - zveřejněn od 22. 11. 2019 - informace o zveřejnění vedena na dokumentu, potvrzeno starostkou
obce
Rozpočtová opatření
• Vnitřní směrnice 1/2016 ke zpracování a schvalování rozpočtu a rozpočtových opatření - pověření
starostky ke schvalování rozpočtových opatření
• RO č. 1 schváleno starostkou obce dne 3. 1. 2020, zastupitelstvo obce bere na vědomí
dne 7. 5. 2020, zveřejněno na internetových stránkách obce dne 3. 1. 2020 http://www.predslavice.cz/wp-content/uploads/2020/06/Rozpočtové-opatření-č.-1.pdf
• RO č. 2 schváleno starostkou obce dne 3. 2. 2020, zastupitelstvo obce bere na vědomí
dne 7. 5. 2020, zveřejněno na internetových stránkách obce dne 3. 2. 2020 http://www.predslavice.cz/wp-content/uploads/2020/06/rozpočtové-opatření-č.-2.pdf
• RO č. 3 schváleno starostkou obce dne 3. 3. 2020, zastupitelstvo obce bere na vědomí
dne 7. 5. 2020, zveřejněno na internetových stránkách obce dne 3. 3. 2020 http://www.predslavice.cz/wp-content/uploads/2020/06/rozpočtové-opatření-č.-3.pdf
• RO č. 4 schváleno starostkou obce dne 2. 4. 2020, zastupitelstvo obce bere na vědomí
dne 7. 5. 2020, zveřejněno na internetových stránkách obce dne 2. 4. 2020 http://www.predslavice.cz/wp-content/uploads/2020/06/rozpočtové-opatření-č.-4.pdf
• RO č. 5 schváleno zastupitelstvem obce dne 7. 5. 2020, zveřejněno na internetových stránkách obce
dne 7. 5. 2020 - http://www.predslavice.cz/wp-content/uploads/2020/06/Rozpočtové-opatření-č.5.pdf
Schválený rozpočet
• schválen zastupitelstvem obce dne 12. 12. 2019 jako schodkový, celkové příjmy ve výši
4.486.600 Kč, celkové výdaje ve výši 6.019.072 Kč, financování ve výši 1.532.472 Kč,
• zveřejněn na internetových stránkách obce dne 12. 12. 2019 - http://www.predslavice.cz/documentcategory/rozpocet-obce/
• závazným ukazatelem je paragraf
Střednědobý výhled rozpočtu
• sestaven na roky 2020 - 2022, návrh zveřejněn od 22. 11. 2019 - informace o zveřejnění uvedeny
na dokumentu, potvrzeno starostou,
• schválen ZO dne 12. 12. 2019,
• schválený střednědobý výhled zveřejněn od 12. 12. 2019 - internetové stránky obce:
http://www.predslavice.cz/document-category/rozpocet-obce/
• součástí je dlouhodobý závazek obce:
• smlouva o úvěru č. 1873/13/5636 od ČSOB ze dne 21. 11. 2016 na rekonstrukci - přestavba
sokolovny na víceúčelové kulturní centrum v obci Předslavice, měsíční splátka 6.400 Kč, poslední
splátka 10/2023
Závěrečný účet
• materiál závěrečného účtu 2019 (Zpráva o výsledku PH2019 ze dne 29. 5. 2020),
• návrh závěrečného účtu za rok 2019 zveřejněn na internetových stránkách obce od 5. 6. 2020,
• návrh závěrečného účtu 2019 schválen zastupitelstvem obce dne 25. 6. 2020 s výrokem bez výhrad,
• schválený materiál závěrečného účtu + zpráva o výsledku PH 2019, zveřejněn dne 25. 6. 2020 internetové stránky obce: http://www.predslavice.cz/document-category/rozpocet-obce/
• zápis ZO ze dne 10. 12. 2020, bod č. 21 - přijata opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků
Bankovní výpis
• výpis z úvěrového účtu ČSOB č. 2020/12, konečný zůstatek ke dni 31. 12. 2020
• výpis z běžného účtu ČSOB č. 2020/12, konečný zůstatek ke dni 31. 12. 2020
• výpis z účtu dotace ČNB č. 12. konečný zůstatek ke dni 31. 12. 2020
• výpis z běžného účtu KB a. s. č. 13, konečný zůstatek ke dni 31. 12. 2020
• výpis z běžného účtu ČS a. s. č. 001, konečný zůstatek ke dni 31. 12. 2020
Faktura
• přijatá č. 03 20, datum vystavení 27. 8. 2020, pergola hřiště Předslavice v hodnotě 56.120 Kč,
- předpis dne 31. 8. 2020 dokladem č. 2008-000010 (042/321),
- platba dne 31. 8. 2020 dokladem č. 20-801-00568,
- zařazení pergoly na majetkový účet 021 0600 dne 7. 10. 2020 dokladem č. 2012-000082,
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57.620 Kč,
- inventární karta 12/2020, inventární č. 380
• přijatá č. 20203375, datum vystavení 14. 7. 2020, vybavení šaten - 12 ks židlí, 12 ks lavic, 7 ks stolů
v celkové hodnotě 71.551,68 Kč,
- předpis dne 1. 7. 2020 dokladem č. 2007-000019 (042,501/321),
- platba dne 27. 7. 2020 dokladem č. 20-801-00504,
- zařazení souboru vybavení šaten na majetkový účet 022 0020 dne 1. 7. 2020 dokladem
č. 2012-000079, 66.868,98 Kč,
- inventární karta 12/2020, inventární č. 374
• přijatá č. 20200621 z 4.12. 2020, dílo "Předslavice - chodník, VO", hodnota díla 732.933,97 Kč
s DPH,
- předpis závazku zaúčtován dne 4. 12. 2020 dokladem č. 2012-000001 (042/321),
- platba 1. částky v hodnotě 500.000 Kč dne 11. 12. 2020, výpis z BÚ KB a. s. č. 189, účetní doklad
č. 20-801-00810 (UZ 711 na částku 270.000 Kč),
- platba 2. částky v hodnotě 232.933,97 Kč dne 14. 12. 2020, výpis z BÚ KB a. s. č. 190, účetní
doklad č. 20-801-00811
Hlavní kniha
• výkaz sestaven za období 9/2020
• výkaz sestaven za období 12/2020
Inventurní soupis majetku a závazků
• Inventarizační zpráva o provádění inventury k 31. 12. 2020 ze dne 15. 1. 2021
• Inventurní soupis účtu 378
• Inventurní soupis účtu 022
• Inventurní soupis účtu 082
• Inventurní soupis účtu 021:
• kú. Předslavice - stavba čp. 15 na pozemku parcela St. 5, stavba čp. 17 na pozemku parcela St. 24,
stavba bez čp/če na pozemku parcela St. 37, stavba bez čp/če na pozemku parcela St. 38, stavba
bez čp/če na pozemku parcela St. 61, stavba bez čp/če na pozemku parcela St. 68, stavba bez čp/če
na pozemku parcela St. 86;
• kú. Všechlapy u Volyně - stavba bez čp/če na pozemku parcela St. 23, stavba bez čp/če na pozemku
parcela St. 29;
• kú. Úlehle u Předslavice - stavba bez čp/če na pozemku parcela St. 38;
• kú. Kakovice u Volyně - stavba bez čp/če na pozemku parcela St. 15;
• kú. Marčovice - stavba bez čp/če na pozemku parcela St. 17, stavba bez čp/če na pozemku parcela
St. 22, stavba bez čp/če na pozemku parcela St. 24
• Výpis z KN k 31. 12. 2020, LV 1, kú. Předslavice
• Výpis z KN k 31. 12. 2020, LV 1, kú. Všechlapy u Volyně
• Výpis z KN k 31. 12. 2020, LV 1, kú. Úlehle u Předslavic
• Výpis z KN k 31. 12. 2020, LV 1, kú. Kakovice u Volyně
• Výpis z KN k 31. 12. 2020, LV 1, kú. Marčovice
• Inventurní soupis účtu 081
• Inventurní soupis účtu 031 - inventární seznam pro pozemky podle SU a AU, KEO4 1.8.13 R 70i :
• inventární č. 152-00141200800, inventární č. 152-00141200500, inventární č. 152-00045203000,
inventární č. 152-00120200800, inventární č. 152-00101203100, inventární č. 210-00083200300
• Inventurní soupis účtu 451
• Inventurní soupis účtu 231
• Inventurní soupis účtu 261
• Inventurní soupis účtu 028
• Inventurní soupis účtu 088
• Inventurní soupis účtu 403
Pokladní doklad
• Výdajový pokladní doklad č. 20-701-00070 ze dne 29. 6. 2020, skákací hrad pro děti v hodnotě
9.999 Kč,
- doklad UD 2006-000051 ze dne 29. 6. 2020 - zařazení na majetkový účet 028,
- inventární karta majetku 12/2020, účet 028, inventární č. 373
Pokladní kniha (deník)
• pokladní deník k 31. 12. 2020
Rozvaha
• výkaz sestaven ke dni 30. 9. 2020
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• výkaz sestaven ke dni 31. 12. 2020
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
• výkaz sestaven ke dni 30. 9. 2020
• výkaz sestaven ke dni 31. 12. 2020
Výkaz zisku a ztráty
• výkaz sestaven ke dni 30. 9. 2020
• výkaz sestaven ke dni 31. 12. 2020
Darovací smlouvy
• Žádost od Hospic sv. Jana N. Neumanna, o. p. s. Prachatice z 30. 1. 2020
• Zápis ZO ze dne 20. 2. 2020 - schváleno poskytnutí daru 3.000 Kč pro hospic sv. Jana Neumanna
• Poskytnutí 3.000 Kč dne 2. 3. 2020: výpis BÚ KB a.s. č. 32, doklad č. 20-801-00141
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
• Zápis ZO ze dne 12. 12. 2019 - schválení poskytnutí finančního příspěvku pro FC Předslavice
v celkové hodnotě 30.000 Kč (15.000 Kč na jarní sezónu a 15.000 Kč na podzimní sezónu)
• Žádost o poskytnutí dotace ze dne 12. 12. 2019
• Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 4. 2. 2020,
- dotace 30.000 Kč na údržbu a nákup potřebného materiálu pro FC Předslavice pro rok 2020,
- podléhá finančnímu vypořádání, vyúčtování provést do 31. 12. 2020,
• Předpis - účetní doklad č. 2012-000176 ze dne 2. 1. 2020 (373/572)
• Poskytnutí - výpis BÚ KB a. s. č. 18, obrat z 4. 2. 2020, doklad č. 20-801-00074 (373/231)
• Zpráva finančního výboru OÚ Předslavice o kontrole hospodaření FC Předslavice s finančním
příspěvkem v roce 2020 ze dne 25. 12. 2020
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
• Smlouva o poskytnutí investiční dotace v rámci programu POV Jihočeského kraje v roce 2020
č. SDO/OREG/527/20 ze dne 4. 8. 2020,
- akce "Výstavba nového chodníku a osvětlení v Předslavicích",
- poskytnutá výše dotace: 270.000 Kč - částka činí max. 60 % z celkových uznatelných výdajů akce,
- označení dotace: UZ 711,
- vyúčtování podat nejpozději do 15. 1. 2021,
• Příjem dotace 270.000 Kč dne 4. 9. 2020, výpis z BÚ KB a. s. č. 131, účetní doklad č. 20-801-00572
(UZ 711, pol. 4222),
• Použití dotace: FAP č. 20200621 z 4.12. 2020, dílo "Předslavice - chodník, VO", hodnota díla
732.933,97 Kč s DPH,
• Zařazení veřejného osvětlení na majetkový účet 021 0400 dne 30. 11. 2020 dokladem
č. 2012-000083, hodnota 247.197 Kč,
- inventární karta za 11/2020, inventární č. 381,
• Zařazení chodníku na majetkový účet 021 0400 dne 30. 11. 2020 dokladem č. 2012-000084,
hodnota 486.236,97 Kč,
- inventární karta za 11/2020, inventární č. 382,
• Vytvoření dohadného účtu dne 31. 12. 2020 dokladem č. 2012-000085 (388/403)
• Vyúčtování dotace účetním dokladem č. 21-007-00005 ze dne 2. 2. 2021 (348, 374/388, 348)
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
• Zápis ZO ze dne 25. 6. 2020 - ZO schvaluje Záměr směny pozemků pč. 315/11, 315/13, 315/7,
58/1, 456, 210/6 v kú. Marčovice a pč. 410/3, 429, 134/6, 39/25, 417/8, 441, 39/34, 45/19, 65/3,
419, 129/1, 413/14 v kú. Předslavice za pozemky KN 141/8, KN 141/5, KN 45/30, 120/8, KN 101/31
v kú. Předslavice
• Záměr obce směnit pozemkové parcely zveřejněn od 6. 7. 2020 do 31. 8. 2020
• Zápis ZO ze dne 27. 8. 2020 - schválena směna pozemků
• Směnná smlouva ze dne 11. 11. 2020,
- předpis zaúčtován dne 11. 11. 2020 dokladem č. 2012-000177,
- zařazení a vyřazení pozemků zaúčtováno dne 16. 11. 2020 dokladem č. 2012-000178
• Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci sp. zn. V-5646/2020-307 - právní
účinky zápisu 16. 11. 2020
• Inventární seznam pro pozemky podle SU a AU, KEO4 1.8.13 R 70i - zařazené pozemky
s inventárním č. 152-00141200800, inventárním č. 152-00141200500, inventárním
č. 152-00045203000, inventárním č. 152-00120200800, inventárním č. 152-00101203100
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
• Zápis ZO ze dne 27. 8. 2020, usnesení č. 31/2020 - schválen odkup pozemku 83/3 kú. Úlehle
v hodnotě 80 Kč/m2
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•

Kupní smlouva ze dne 21. 9. 2020,
- obec Předslavice kupuje pozemek pč. 83/3 o výměře 1.035 m2 v kú. Úlehle u Předslavic (část
pozemku pč.83/1 - geometrický plán č. 80-166/2020),
- cenu 82.800 Kč uhradit do 15 dnů od podpisu smlouvy,
- právní účinky zápisu ke dni 30. 9. 2020
• předpis: doklad č. 2009-000091 z 21. 9. 2020
• platba 82.800 Kč: výpis BÚ KB a. s. č. 147, doklad č. 20-801-00637 z 1. 10. 2020
• Zařazení pozemku do majetku obce v hodnotě 84.800 Kč (účet 0310300) - doklad č. 2009-000093
(20-007-00028) z 30. 9. 2020 (+ kolek 2.000Kč)
• Inventární č. 210-, řádek č. 99 - inventární seznam pro pozemky podle SU a AU, KEO4 1.8.13 R 70i
Dokumentace k veřejným zakázkám
• Směrnice 1/2020 zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Předslavice - odstavec IV.
• Zápis ZO ze dne 7. 5. 2020 - ZO schválen dodavatel na rekonstrukci "Zázemí pro spolkovou činnost
Předslavice" - hodnoceny 3 nabídky, vybrána společnost: Zdeněk Hrabák, cena díla 902.144 Kč,
Smlouva o dílo ze dne 24. 5. 2020, zhotovitel: Zdeněk Hrabák, provádění jednoduchých staveb,
Vimperk,
- cena díla: 745.573,55 Kč bez DPH (902.144 Kč s DPH)
- smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne 3. 11. 2020
• Zápis ZO ze dne 7. 5. 2020 ZO schválen dodavatel na zhotovení "Veřejné osvětlení Kakovice" firmu
Elektrostav Strakonice s. r. o., cena díla 685.156,66 Kč,
Smlouva o dílo ze dne 15. 5. 2020, zhotovitel: Elektrostav s. r. o. Strakonice,
- cena díla: 566.246 Kč bez DPH (685.157,66 Kč s DPH),
- smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne 9. 11. 2020
• "Předslavice - chodník, VO",
Smlouva o dílo č. 50/2020/1077-20-000 ze dne 21. 9. 2020,
- zhotovitel: ZNAKON a. s. Sousedovice, IČ 26018055,
- cena prací: 594.999 Kč bez DPH (719.949 Kč s DPH),
- smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne 3. 11. 2020 - https://www.vhodneuverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detaildocumentsandimages&rwr=predslavicechodnik-vo,
Dodatek č. 1 uzavřený dne 11. 12. 2020,
- změna předmětu día de položkového rozpočtu , času plnění a ceny díla,
- cena díla: 605.730,55 Kč bez DPH (732.933,97 Kč s DPH),
- dodatek zveřejněn na profilu zadavatele dne 15. 12. 2020 - https://www.vhodneuverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detaildocumentsandimages&rwr=predslavicechodnik-vo,
Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)
• doručen na KÚ dne 29. 6. 2020, projednání závěrečného účtu v ZO dne 25. 6. 2020, lhůta k podání
informace o plnění stanovena - do 31. 12. 2022
Vnitřní předpis a směrnice
• Směrnice 1/2020 zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Předslavice - účinná
od 7. 5. 2020
• Aktualizace vnitřní směrnice 2/2020 - o evidenci a účtování majetku - účinná od 1. 2. 2016,
- hladina významnosti ve výši 100.000 Kč
• Vnitřní směrnice 1/2016 ke zpracování a schvalování rozpočtu a rozpočtových opatření - účinná
od 9. 12. 2016
Účetní závěrka
• protokol o schválení účetní závěrky obce Předslavice, schválena zastupitelstvem obce dne
25. 6. 2020, odeslání informace do CSÚIS dne 10. 7. 2020 (protokol o uskutečnění přenosu),
převedení hospodářského výsledku 431/432 účetním dokladem č. 20-007-00016 dne 25. 6. 2020
Žádost o přezkoumání hospodaření
• doručena na KÚ dne 24. 6. 2020
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