v,

SCHVÁLENÝ ZÁVĚn EcNY

účrrzA-RoK2o2t

sestaVéný k 3lJ1220Zt
(v Kč na dvě desetinná místa)

obec vítkovice
tčo

276260

Adresa
obec

Vítkovice čp. Z43
vítkovice

PSČ, pošta

51238 Vítkovice v Krkonoších

telefon

fax

4BI582730
48l382539

e-mail

ucetn i@vitkovicevkrk.cz

ulice, č.p.

Kontaktní údaje

obsah závěrečného účtu

L

Plnění rozpočtu přrlmů

II. Plnění rozpočtu výdajů

IIL Financování (zapojenívlastních úspor a cizkh zdrojů)
IV. Stavy a obraty na bankovní,ch účtecha v pokladně

V. Peněžnífondy - informativně
VI. Majetek
VII. Vyúčtovánífinančních
vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
VIII. VyúČtovánífinančních
vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

X, FinanČníhospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
XI. Ostatní doplňující údaje
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I. Plnění rozpočtu příjmů

(lnýpis položek dle druhového tříděn0

Schválený

rozpočet

1111

LIt2

1113

tI2I

tI22

I2II

1334
1340

I34t

1342
1349
1361
1381
1511

Příjem z daně z přúmů FO placené plátci
Příjem z daně z přfimů FO placené poplatníky
Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášt.sazby daně
Příjem z daně z příjmů právnichých osob
Př.z DPPO v případech, kdy poplat, je obec, s výj,
Přrjem z daně z přidané hodnoty
Př.z odvodů za odnětípůdyze zem.půd.fondu dle z,
Poplatek za provo4 shrom.,., a odstr. kom. odpadu
Příjem z poplatku ze psů
Příjem z poplatku z pobytu
Příjem ze zrušených místníchpoplatků
Příjem ze správních poplatků
Př.z daně z hazard.her s výj.dílčídaně z tech.her
Přrjem z daně z nemovitých věcí

1:oo< Daňové příjmy

2111

2It2

2131
2132
2133

2t39

2I4I

22L2
232t
2324
2449

Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonůa práv
Př.z prodeje zboží(1iž nakoupen. za účelemprod.)

Přtjem z pronájmu nebo pachtu pozemkŮ
Přrjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcía JČ

Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí
Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku
Příjem z úroků

Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob
Přijaté peněžité neinvestičnídary
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady

Ostatnísplát§ půjč.prostř,odrozp. územní úrovně
2no< Nedaňové přúmy

3111 Příjem z prodeje pozemků
3xn< Kapitálové příjmy
4111

4tI2

4113

4t76

Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR
Neinv.př,transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu
Neinvestiční přijaté transíery za státních fondů
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st, rozpočtu

4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4134 Převody z rozpočtor,ných ú&ů
4138 Převody z vlastní pokladny
4213 InvestiČní přijaté transfery ze státních fondů
4222 Investiční přijaté transfery od krajů

4xxx

Přijaté transfery

t

499 219,9t

I499 2I9,9t

30 000,00

30 000,00

160 000,00

160 000,00

86 168,92
223 455,14

1 300 000,00

1 300 000,00

1 BB5 400,BB

700 000,00
3 500 000,00

300 5B0,00
4 200 000,00

300 5B0,00
4 2t6 t63,74

370 000,00
10 000,00

370 000,00
10 000,00

5 071,50
364 872,00
6 913,00

160 000,00

160 00000

290 175,00

20 000,00
40 000,00
9B0 000,00

20 000,00
40 000,00
9B0 000,00

1 590,00
5 690,00
62 205,74
972 868,30

8769 27g,gI

9 069 799,9t

9 765 099,20

1 075 000,00

1 0B7 500,00

I050 774,00

103 000,00
B0 000,00

103 000,00
B0 000,00

103 B55,00

222 00L,00

222 007,00

57 500,00

57 500,00
3 000,00
1 500,00
130 500,00
225 000,00

3 000,00
1 500,00

Dopravníobs|užnostveřejnými službami - linková
Pitná voda

Z dat systému GINIS Express Vytiskl Andrea Zachařová
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90
206
57
3

238,00
B01,00
500,00
220,00

273,I3
136 504,00
22B 500,00
191 378,50
250 B01,19

1 706 001,00

2362302,tg

23tg 844,82
t7 424,00
t7 424,oa

141 698,00

141 698,00

90 B00,00
4 354 186,50
269 183,00
50 000,00

90 800,00
4 354 186,50
269 183,00

90 800,00

4 I72 757,09

3 753 976,t9

506 822,00

t 7I7 226t00

4 769 779,09

I0 377 069.69

50
2 500
350
3 753

000,00
244,62
000,00

976,t9

I 7L7 226p0
13 2z7 314,3t

(výpis položek dle odvětvového třídění)

r.ozpočet

Silnice

343 944,98

201 500,00
250 B01,19

Schválený
Cestovní ruch

t

164 000,00

II. Plnění rozpočtu výdajů
2143
2212
2292
2310

Rozpočet po
změnách

B20 000,00

Rozpočet po
zrněnách

2204 t53,26

B20 000,00
6 047 780,94

34 740,00

34 740p0

34 740,00

3 055 000,00

3 604 000,00

3 545 814,53

819 759,05
5 981 781,29

04.07.2022
10:21:29

II. Plnění rozpočtu výdajů
oDPA

Název položky

232I
3113
3392
3399
3412

Spottovní zařízení ve vlastnictví obce

3429
3631

Ostatní zájmová činnost a rekreace
Veřejné osvětlení

3635

Územní plánování

Odvádění a čištěníodpadn. vod a nakládání s kaly

(výpis položek dle odvětvového třídění)

Rozpočet po
změnách

Schválený
rozpočet

skutečnost

545 000,00

545 000,00

509 165,58

1 330 000,00

1 030 000,00

1 008 080,52

Zájmová činnost v kultuře

100 000,00

100 000,00

95 447,3B

Ostatnízáležitosti kultury,církvía sděl.prostř.

115 000,00

130 000,00

124 955,60

70 000,00

74 000,00

73 729,00

12 500,00

12 451,00

135 000,00

250 000,00

230 691,00

50 000,00

50 000,00

1 1B2 000,00

1 1B2 000,00

899 722,23

530 000,00

530 000,00

409 981,51

60 000,00

60 000,00

59 418,00

325 000,00

325 000,00

324 292,27

65 000,00

42 000,00

41 530,00

Základníškoly

3639

Komunálníslužby a územní rozvoj jinde nezařazené

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

3723
3739

Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.
Využívánía zneškodňování komunálních odpadů
Ostatní ochrana půdy a spodní vody

5213

Krizová opatření

50 000,00

50 000,00

13 532,00

5311

70 000,00

70 000,00

28 540,00

5512

Bezpečnost a veřejný pořádek
požárníochrana - dobrovolná část

175 000,00

257 000,00

t92 709,59

6172

ZastupitelsWa obcí

860 000,00

860 000,00

842 625,00

6I14

Volby do Par|amentu ČR

6t7t

31 000,00

t4 067,00

Činnost místnísprávy

1 965 000,00

2 040 483,00

L 966 596,17

6310

Obecné příjmy a rnýdaje z finančníchoperací

16 000,00

16 000,00

t5 748,20

6320

Pojištěnífunkčně nespecifikované

150 000,00

150 000,00

6330

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Ostatní finančníoperace

3725

6399
6402
6409

Finančnívypořádání
Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rozpočtovévýdaje

sALDo pŘÍ:MÚ n yýon:Ů (Příjmy - Výdaje)
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143 155,00

2 B50 244,62
800 000,00

400 580,00

364 514,00

14 214,00

14 2L4,00

14 214,00

523 892,74

523 892,74

523 892,74

t5245

000,00

-

19 250

190,68

21 I47397,2B

2 55B

981,11

4 188 285,05

04.07.z1zz
t0l.27:29

III. Financování

(zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Schválen,ý

rozpočet
:

Rozpočet

po změnách

krátkodobé financování z tuzemska

dluhopisy

Krátkodobé vydané
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů
Krátkodobé přijaté půjčené

prostředky

+

8111
B112

B113
Uhrazené spíátky krátkodobých přijatých půjčenýchprostředků
B114
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech+l- 81

AKivní krátkodobé operace řízenílikvidity -

přúmy

AKivníkrátkodobé operace řízenílikvidity Wdaje
Dtouhodobé financování z tuzemska

dluhopisy

Dlouhodobé vydané
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů
Dlouhodobé přijaté půjčené
Uhrazené sp|átky dlouhodob. přijatých půjčenýchprostředků
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech

prostředky

AKivnídlouhodobé operace řízenílikvidity - přúmy
Aktivní dlouhodobé operace řízenílikvidity - lnýdaje

+

2 558 9B1,11-

15

+

4 1B8 285,05-

B117

BllB
+

B121

+

B123

it

8125

+

8t27

Bt22
Bl24

8128

krátkodobé financování ze zahraničí
Krátkodobé vydané dluhopisy
+
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů
Krátkodobé přijaté půjčené
+
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčenýchprostředků
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech+/-

prostředky

přúmy

Aktivníkrátkodobé operace řízení likvidity AKivní krátkodobé operace řízenílikvidity - Wdaje

+

8211
8212
8213

82t4
8215
8217

82lB

Dlouhodobé financování ze zahraničí

dluhopisy

Dlouhodobé vydané
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů
Dlouhodobé přijaté půjčené

B22t
8222
+ 8223
Uhrazené splátky dlouhodob. přijabých půjčenýchprostředků
8224
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech+l- 8225
AKivní dlouhodobé operace řízenílikvidity + 8227
Aktivnídlouhodobé operace řízení likvidity - Wdaje
8228
+

prostředky

příjmy

Opravné položky r peněžním operacím
O.perace z peněžních účtůorganizace
přUmů a rnýdajů vládního sektoru

nemajícícharakter +l-

rozdíly
schodek

Nerealizované kurzové
Nepřevedené částky vyrovnávající

B901

+l- 8902
+l- 8905

IV. Stavy a obřaty na bankovních účtecha v pokladně
počátečnístav

stav ke konci
vyk. období

k 1.1.

Základní běžný účetÚSc
Běžnéúňy fondů ÚsC
Běžnéú&y celkem
Pokladna

Z dat systému GIN]S Express Vytlskl Andrea Zachařová
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2 B77 469,99
244,62
2 877 714,6I

4 t85 093,67

7 062 563,66

244,62-

4 184 849,05

7 062 563,66

3 436,00

3 436,00

04,07.2022
10:21:29

V. Peněžnífondy - informativně
Název bankovního účtu

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
změnách

počátečnízůstatek

skutečnost
244,62

Příjmy celkem
Výdaje celkem

244,62

Obrat

244,62-

Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)

změna stavu

244,62

Financování - třída B

VI. Majetek
Název majetkového účtu

počátečnístav

k 1.1.

Obrat

Konečný stav

Dlouhodobý nehmotný majetek
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

82 509,62

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

906 935,00

22 079,50

104 589,12

906 935,00

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
Stavby

I4B 329 114,89

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV
Drobný dlouhodobý hmotný majetek

8 253 559,48

3 756 337,60

156 5B2 674,37
3 756 337,60

3 086 827,25

31 287,69

3 118 114,94

9 372 299,16

3 737,63

9 376 036,79

Dtouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
Pozemky
Kulturní předměty

19 000,00

19 000,00

Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

7 084 823,65

3 597 t04,t2-

1 800,00

1 800,00-

3 487 719,53

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

Dtouhodobý finančnímajetek
Majetkové účastiv osobách s rozhodujícím vlivem

13 600 000,00

13 600 000,00

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

82 509,62-

22 079,50-

104 589,12-

276 430,00-

43 080,00_

319 510,00_

36 924 163,00-

2 569 794,00-

39 493 957,00-

Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí

2 008 999,00-

151 965,00-

2 160 964,00-

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

3 0g6 B27,25-

31287,69-

3 11B 114,94-

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetk

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
Oprávky ke stavbám

Materiál
Materiál na skladě

t79 541,00

149 950,39-

29 590,61

3tO 334,27

24 864,32

335 198,59

Zboži a ostatní zásoby
zbožína skladě

Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činno

10 98B,00-

6 0B0,00-

17 068,00-

op

70 0I0,40-

2 852,40

67 158,00-

k odběratelům

VII. Vyúčtovánífin. vztahů k rozpočtůmkrajů, obcí, DSO a vnitřní převody
Položka

2449

Text
Ostatní splátky půjč.prostř.odrozp, územní úrovně

Z dat systému GINIS Express Vytiskl Andrea Zachařová
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Schválený
rozpočet

Rozpočet po
změnách
250 801,19

skutečnost
250 B01,19
04.07.2022

I0:27:29

Vyúčtovánífin. vztahů k rozpočtůmkrajů , obcí, DSO a vnitřní převody
Schválený

Rozpočet po
změnách

tozpočet

4722 Neinvestičnípřijaté transfery od krajů
4134 Převody z rozpočtorných účtů
4222 Investičnípřijaté transfery od krajů

532t

50 000,00

50 000,00
2 500 244,62

Neinvestičnítransfery obcím
Neinvestičnítransfery krajům

5323
5329 Ostatní neinv. transfery rozpočtůmúzemní úrovně
5345 Převody vlastním rozpočtorným účtům
5649 Ostatní neinv. půjčenéprostř, rozp. územní úrovně
6319 Ostatní invest, transfery rozpočtůmúzemní úrovně

506 822,00

I7L7 226,00

7 7L7 226,00

122 000,00

122 000,00

80 999,00

34 740,00

34 740p0

34 740,00

142 315,03

98 056,00

98 056,00

250 801,19

250 B01,19

250 B01,19

t30775,52

175 035,55

175 035,55

2 B50 244,62

VIII. VYÚČtování fin. vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu
Rozpočet po změnách

13013
13013
13013
13013

Příjmy
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st,
Platy zaměst, v pr.poměru vyjma
5031 Povinné poj.na soc.zab,a přísp.na
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
5011

13013

14004
14004
14004
t4004

Dotace tiřad práce - VPP
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený
5156 Pohonné hmoty a maziva
5169

75 4B3,00
X
^

5 600,00

15291 4tt6
15291 5t7t
í5291
90002 4113
90002 5169
90002 5I7I

Ostatní neinv, přijaté transfery ze st.
Opravy a udržování
Neinvestiční přijaté transfery za
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování

4 354 186,50

9o0o2

Dotace SFŽP - Podpora informačního

4 354 186,!0

42L3 Investiční přijaté transfery ze státních

3 753 976,t9

4111

Neinvestiční přijaté transf.z

98037

98071
98071
98071
98071
98071
98071
98071
98071

5021
5132
5139
5161

5173
5175

V

2 028,00

872,00
2 700,00

^

X

3 753 976,19

5 600,00-

5 600,00

X

1BB 100,00

X

4 354 186,50

4 24t 986,534 354 186,50^

I 486 794,48-

X
X

X
X

X

1BB 100,00
1BB 100,00
X

X

II2I99,97

X

4 24I986,53

4 354 186,50

4 354 186,50

3 753 976,t9

V
^

486 794,+8-

3 753 976,t9

x

110 698,00

L 486 794,4B

I 486 794,48
X

110 698,00
X

X

X

1B8 100,oo

II2l99,97-

t

5 600,00

188 100,00-

110 698,00

X

X

1BB 100,00-

^

75 483,00

5 600,00

x

X

31 000,00

75 4B3,00

X

1BB 100,00

Útót, Oot. na..rný,daje přivolbách do

X

B72,002 700,00-

X

31 000,00

X

56 330,58
14 0B2,65
5 069,77

X

5 600,00

Neinvestiční přijaté transf.z
Ostatní osobní rnýdaje
Ochranné pomůclcy
Nákup materiálu jinde nezařazený
Poštovní služby
Cestovné
pohoštění

X

2 028,00-

110 698,00
4111

75 483,00

X

1BB 100,00

Stavby
Dotace SFŽP

X

X

Dotace JSDHO - odborná příprava,

6121

zs +es,oÓ-

75 483,00

14004

90992
90992
9o9 2
98037

X

56 330,5814 082,655 069,77-

X

Nákup ostatních služeb

Kompenzace obcím za lesy na území

Výdaje

31 000,00

23 000,001 000,00_
1 500,00_
3 000,001 000,001 500,00-

si

ooo,oo,

X
X
^
^
^

X
V

31 000,00

10 200,00
720,00
104/00
2 186,00
129,00
72B,00

t4 a67,00

IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
PřezkoumánÍ hosPodařenÍobce Vítkovice bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem ě,42ol2oo4
Sb., o přezkoumávání hospodaření USC a DSO pracovníky odboru kontroly Krajského rjřadu Libereckého kraje,
Z dat systému GINIS Express \rytiskl Andrea Zachařová
Finanční okruhy - Účetnictví 7.06.0 (Vftkovice OBEC), verze; 2021.01,D

04,07,zoz2

l0i27i29

A. Výsledek dílčíchpřezkoumání:

A.l.

Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčíchpřezkoumán í za rok 2021
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A.ll. Ostatní zjištěné a nenapravené chyby a nedostatky v průběhu přezkoumán í za rok2021
Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B, plněníopatření k odstranění nedostatků

zjištěných v předchozích letech:

B.l. při přezkoumání hospodaření územníhocelku v předchozích letech
Nebyly zjištěny následující chyby a nedostatky, které byly napraven:

C. Závěr přezkoumání hospodaření za rok2021
C,l, Při přezkoumání hospodaření obce za rok2021 podle§ 2 a § g záRona č. 42ot2oo4 sb.
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C.ll, UpozorněnI na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad
na hospodaření územníhocelku v budoucnu:
Při PřezkoumánÍ hospodaření nebyla zjištěna žádnázávažná rizika, která by mohla mít negativnídopad na hospodaření
územního celku v budoucnosti.

C,lll, Poměrové ukazatele zjištěnépři přezkoumání hospodaření:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územníhocelku,,...,..,,.
.....5,24 %
b) podíl závazků na rozpočtu územníhicelku.....,.,...
,.,.,.,..2,24 %
c) podílzastaveného majetku na celkovém majetku územníhocelku,.......... ..2,9O

o/o

C,lV. OvěřenÍ poměru dluhu územníhosamosprávného celku k průměru jeho příjmůza poslední4 rozpočtové roky (§10
odst. 4 písm. c) zákona č. 42012004 Sb.)
Dluh obce nepřekročil 60% průměru jeho příjmůza poslední 4 rozpočtové roky ve smyslu zákona č,2312017 sb,, o
pravidlech rozpočtovéodpovědnosti.

Příloha: Zpráva o výs|edku přezkoumání hospodařeníobce Vítkovice zarok2021.

X. FinanČníhospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
HoSPoDAŘENÍ PŘ[SPĚVKOVÉ oRGANIZACE - Krkonošská základníškola a mateřská škola Vítkovice, lČo:

70695393

Hlavní činnost celkem:

přljmy 5 791 840,- Kč z toho příspěvek obce 900 oo0,- Kč
výdaje 5 642 334,- Kč

Hospodářská činnost celkem:

příjmy 725 390,- Kč

výdaje

650 825,- Kč

Příloha:Rozvaha,Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetnízávěrce

HOSPODAŘENÍ ORGAN|ZACE ZALožENÉoBCí_ Služby Vítkovice s.r.o., lčo: 25269607
Výsledek hospodaření před

zdaněním: rok2020

1 012 000,- Kč

rok2021

2 369 000,- Kč

Příloha: Rozvaha, Yýkaz zisku a ztráty, Příloha k rlčetnízávěrce

XI. Ostatní doplňujícíúdaje
HOSPODAŘENÍ OBCE:
Příloha: Fin2-12, Rozvaha, Yýkazzisku a ztráty, Příloha

HoSPoDAŘENÍ S MAJETKEM - Výsledek inventarizace:
Z dat systému GINIS Express vytlskl Andrea Zachařová
Flnančníokruhy - ÚČetnlctví 7,06.0 (VÍtkovice O8EC), verze: 2021,01.D

04.07.2022
10:21:29

Na základě inventarizačních zápisů nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.
Příloha: lnventarizační zpráva k 31.12.2021

S celým obsahem závěrečného účtuje možné se seznámit v kanceláři Obecního úřadu ve Vítkovicích ve dnech:

Po
ST

B.00-12.00
B.00-12.00

13.00-16.00
13.00-16,00

Návrh závěrečnéhoúčtubyl zveřejněn od 19.5.2022 do 29,6.2022, schválen zastupitelstvem obce dne 29.6,2022
usnesením číslo23122,
Zveřejněno: 4,7,2022

Razítko účetníjednotky

shec vítkovice
lč 00?.7ti26D, D|č c200276260
5l ?. íltj Vítkovice v Krk. 243
481 582 730
'.el.
obec íóv it kov icevk rk.cz

wwwřitkovicevkrk.cz

Osoba odpovědná za účetnictví

Osoba odpovědná za rozpočet

Statutární zástupce

Z dat systému GINIS Express vytiskl Andrea Zachařová
Finančníokruhy - UČetnjcwí7,06.0 (Vítkovice oBEc), Verze: 2021.01.D

04,07,2022
70:27:29
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KRAJsKÝ UŘno llBEREcKEHo KRAJE
0(Jr)Or k()ili!,í)lY

č. ;.,
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3/2l lHni

ZPRÁ v a

o výs
o
vystedku
led ku přezkoumání
přezkoumání ho§podaření
obce Vítkovice, IČo 00276260, zá rok 202t

Přezkounrání hosPodaření obce Vítkovice za rok 2021 ve smyslu ustanovení
§ 42 zákona
Sb., o obcích, Ve zněni pozdějších předpisťl a v souladtl se zákonen1
Č, 42012004 Sb,, o Přezkournávání lrospodáření
úzólnních samosprávrlých celků
Č,12812000

dobrovolných svazkŮ obcí, ve zněni pozdějšíchpředpisů, bylo ,uiái"no cloručetrínt
oznámení o zahájenípřezkournání hospodaření dne 17, 9. 2021.
a

Př,ezkoumané období od 1. 1 . ?Ozt do 31
1

,

2.

. 12.202l,

Dílčípřezkoumání bylo vykonáno na obecním ťrř.adtr drre 6. l0. 2O2l.
ZávěreČnéPř'ezkournání bylo vykonáno na obecnínr ťlřadu drre 6, 4.2022.

Přezkournání vykonala:
Ing.

Nikol Hnízdilová, kontrolor pověř.ený řizenímpřezkournání, ev. č. l007.

Pověření k výkonu přezkottrnání podle 5 zákon a č. 42012004 Sb., ve
§
znění pozdějších
PředPisŮ a § 4 zákona Č. 25512012 Sb., o kontlole, ve znění pozctějších předpisťr, vydal
Mgr, René Havlík, ředitel Krajskélro úř,adu Libereckého klaje, poá e.
i.irr-ďzz3l21lFlni dne
16. 9. 202l.
Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým zpťtsobem.
Poslední kontrolní úkon před vyhotovením zprávy byl proveclen dne
6. 4. 2022.
Popis ťtkonu: seznátnení starosty obce s výslódkykont.ly.

Při přezkoumání byli přítomni:

Milan Rychtr - starosta obce,

Arrdlea Zachaíová - účetrríobce.

T }420 4B5 226 ()/3 E nikol.hnizdilova@kraj-lbc.cz
Ljl]erecký k!.aj
U JeZLl 64Zi2a, 4ii'] í]0 LIbcrcc 2

Di]tová §cl]lánka: c5kbvkrv
WW\r'/.

kl;!-lbc.cz

l(;o /0891íj()l]
í)ló (]Z7OíJg l50t]

Předmět přezkoumání:
předmětem přezkoLrnrání 1rospodaření jsotl oblasti hospodaření r,rvedené v § 2 odst.
1 a2zákonač.42012004 Sb., posottzené podle hledisek uvedených v § 3 tolroto zákona.

oblasti, které byly předrrrětern přezkournání hospodaření v člerrěnípodle
1

a2uvedenéhozákona:
- ustanovení § 2 odst.

_
-

§ 2

odst.

l

písni. a) plnění příjnrťr a výdajů rozpočttt včetně peněŽních
operací, týkaj ícíclr se rozpočtových prostředků,
uitunouení § 2 odst, 1 písrn. b) finančníoperace, týkajícíse tvorby a porržitípeněŽních

fondů,
ustanoverrí § 2 odst. l pism. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti Územnílro
celktt,
ustanoveni § 2 odst. l písm. d) peněžní operace, týkajícíse sdrltžených prostředkťr
vynakláclaných na záI<Iadě stnlor"tvy mezi dvěma a více ťrzemními celkY, anebo na
základé smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickýnri osobami,
ustanovení § 2 oait, t píirn. e) finančníopeťace, týkajícíse cizich zdrojŮ ve slnyslu
právníclr předpisťr o účetnictví,
ustanovení § 2 oclst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostřeclky poskYtnutými
z Národnílro fondtr a s dalšímiprostředky ze zahrarričíposkytnutými na základě
mezinároclních smluv,
ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtovánía vypořádání finančníchvztahťr ke státnímu
rozpočtu, k rozpočtůmkrajů, k rozpočtůmobcí, k jiným rozpoČďrm, ke státním

fondům a k dalšímosobám,
ustanovení § 2 odst. 2 písnr. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví
územníhocelku,
ustanovení § 2 odst. 2 písrn. b) nakládání a hospodaření s majetkern státu, s nímŽ
hospodaří ťtzetnnícelek,
ustánovení § 2 odst, 2 písm. c) zadávání a Lrskutečňování vcřejných zakázek,
s výjimkou úkorrťra postLrpů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláŠtního

-

právního předpisu,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) rtrčerríza závazky fyzickýclr a právnických osob,
ustanoveni § z odst. 2 písm, f) zastavování movirých a rremovitýcli věcí ve prospěch

_

ustanovení § 2 odst. 2 písm, g) zíizovanívěcnýclr bř,emen k majetku itzemního celkrt,
ustanovení § 2 odst. 2 písrn. lr) účetnictvívedené územnímcelkem.

tř,etích osob,

pi.i posuzování jednotlivých právních úkonůse vychází ze zněni právních předpisŮ platných
ke dni trskutečněnítohoto itkontt,

podle ustanovení § 2 odst, 3 zákona č. 42Ol20O4 Sb. nebyly př,edrnětem přezkoumání Údaje,
na které se vztalruje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

A.

A.I.

VÝsledek dílčíchpřezkoumání

Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčíchpřezkoumání za rok2021

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

.,

A,IL

Ostatní zjiŠtěnéa nenapravené chyby a nedostatky v průběhu přezkoum
ání za

rok202l

př,ipř,ezkoumání hospodař,ení
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B,

Plnění oPitření k

odstranění nedostatků ziištěnÝch

v předchozích letech
Při Přezkoumání hospodaření územníhocelku v předchozích letech

B,L

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C.

Yer
koumání h
rok
Při přezkoumání hospodaření obce za rok202l podle 2 a
§
§
č,42012004 Sb.

C.I.

3

zákona

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C,II,

UPozornění

na případná rizika, která lze

clovoclit

ze zjištěných

chyb
a nedostatkŮ, která mohou mít negativní dopacl na hospodaření "územního
celku
v budoucnu:

Př'i Př'ezkounrání h.osPodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika,
která by mohla mít
negativní
dopad na lrospodaření územrrílrocelku v budoucnosti,

c.uI.

poměrové ukazatele zjištěné při
př-ezkoumání hospodaření:

........
..,...,,

a) podíl pohledávek na rozpočtu územníhocelku
b) podíl závazků na rozpočtr-r územnílro celkrr
c) Podíl zastaveného rrrajetku na celkovérrl rnajetku

C,IV,

5,24 oÁ
... ......,, ).,zq "Á
úzeItrniho ..lk; ...... i.,go u

Ověření Poměru dlulru územníhocelku k průrněru jeho příjmů poslední
za
4 rozpočtovéroky (§ 10 odst. 4 písm. c) záLona r,. qžo}o:Oq
Sv.)

Dluh obce nePt'ekroČil 60 % Pniměru jeho příjrnťr za posledni 4 rozpočtové
roky ve smyslu
zákona č, 23l20l7 Sb,, o pravidlech rozpočtove odpověinosti.

V Liberci,

dne

2I. 4, 2022

Jrnétro a podpis kontrolora prováctěj ícíhopřezkournárrí hospodařerrí

Ing.

:

lng. Nikol Hnízdilová

W

Nikol Hnízdilová

kontt,olor por,ěř.cný řízcrrírnpi.ezkoumárrí

i]%T:!i§H,;,
podpis

-3-

Tato zpráva o vÝsledku přezkotrmání:
_ je návrlrenr zprávy o výsleclku přezkoumání lrospodaření, ke kterému lze Podat PÍsemné
stanovisko ve tlrůte clo l5 dnů ode dne clor-Lrčenínávrhu této zprávy, kontrolorovi
návrh
pověřenénrr_l ř,ízením př,ezkoLrrnání. I(onečným zrrěním zprávy se stává tento
okarnžikern nrarného irplynutí výše trvedené llrťrty, clle § 6 odst. l PÍsm, d) zákona
č,42012004 Sb.,

přičemžse jederr stejnopis předává zástupci
se vyhotovtrje ve dvor.t stejnopiseclr,
-ctruhý
stejnopis se zakládá do příslušnél.ospistr oclborr_t
kontrolovaného strbjekttr a
kontroly kraj ského útř,aclu,
příloze,
nedílnotr součástí zprávy je seznam př,ezkor-rmávanýcl. písemností uvedenýclr v

V kontrolovaném období dle prohlášeníobce:

obec nehospodařila s rnajetkem státtt,
neručila svýrn nrajetl<etn za závazl<y fyzickýclr a právnickýclr osob,

nezastavila movitý a nemovitý rtrajetek,
nebo
neuzavřela smlouvu o výpťrjčcetýtalici se nernovitého rnajetku, smlouvtt o Přijetí
závazku
k
poskytnutí úvěrrt, s*tóuui o převzetí dluhu, stnlouvu o přistouperrí
a smlouvu o sdrltžení,
rrekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace,
neuskutečnila majetkové vklady,
a uskutečnila veř,ějné zakázky rnalého rozsahu (§ 27 zák, ó, 13412016 Sb.).

obce
Starosta obce byl seznámen s návrlrem zprávy o výsledku př'ezkoumání hosPodař'ení
přezkoumání
výsledku
o
zprávu
vítkovice a tento návrlr zprávy s ním byl projeclnán.
obcc Milan
hospodaření o počtLr 16 stran pojejím projednání a seznátneni převzal starosta

Ryóhtr.

/4.a, t0//./

[-T;řť::*T

t}fu,** Viítť{t}§fíg,,*
itl 0i);:lt,;];,ir,

i,"r',iiii

t;n_^,

l]ll'llii'

t:tll0z lrli6t|
u ltl

k

21i{l

i',,,';;i,'

Milan Rychtr
sta1,osta

"*lilll;l'l,,'l,f,iJ

;;;il;;.;;;;;:;;,;

obce
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lll/lll

i

l

příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 202l.
při př,erkoumání hospodaření byl y přerkoumány

p

í

serrrnosti

:

Návrh rozpočtu
Návrh rozPoČtu na rok 202l byl zveřejnčn v období ocl 9, 3. do 24.3,202l, Rozpočet
byl

navrženjako vyrovnaný, (v I(č):
Příjmy
15.245.000
Výdaje
l5.245.000

Financování

0

Pravidla rozpočtovéhoprovizoria
Pravidla rozPoČtovéhoprovizoria byla sclrválena zastr"tpitelstverrr obce (dále Zo) dne
16. 12.2020 trsnesením č. 70120 v následující podobě: běiné výdaje budou čerpány do výše
max. 25 Yo schválerrého rozpočta 2020, čerpání účelovýchpiosti-edků, které buáorr kryty
dotacetni, Proběhne v souladu s podtnínkarrri poskyinutí této dotace a schválenými
uzavřenýrni smlouvami, dofinancovány budoLt akce rozpracované v roce 2020, jejíchž
dokonČeníPřiPadne na l. čtvrtletíroku 2O2I, budou poskytnuty příspěvky příspěvŘÓvýrn
organizacim (dále jen PO) ve výši příspěvku poskytnutého v daném ÓUaóUi předchozího ,ok,,,
to samé se týká pr"Ípadných dotací, budou naplněny stnluvně ošetřenézáva)ky,jejichž plněni
Př'iPadne na 1. Čtvrtletíroku 2021, přípaclnédalšívýdaje přesahující uvedené musí odsouhlasit
Zo,
Rozpočtová opatření
K 3 l. 12. 202l byla Zo schválena 4 rozpočtová opatření (dálc jen Ro):
RO Č.1 schválené ZO dne28.6,202l usnesenínr č. 37l21,zveiejněné 8.7,2O2t,
RO Č. 2 schválen é ZO dne 15, 9. 2O2l usnesenítn č. 42l2l zveřejně lté 29. 9. 202l,
,
RO Č. 3 scliválené ZO dne 2] . 10,2021 usrresením č. 45l2I, zveicjněnó 1. l l . z02l,
RO Č.4 schválerré ZO dne 13. 12.202l usnesenínr č. 53/2I,zveřejněné 3, 1.2022.
RO se do vývoje rozpočťupromítla následovně (v Kč):
Příjrny
Výdaje
Schválený rozpočet
15.245.000,00
15.245.000,00
Roč. l
4,395.127,68
3.595.12],68

Roč.2
Roč.3

Ro č.4

Rozpočet po změnách

479,674,32
1.353.956,94
412

21 .809.

95.233,00
357.000,00
-42.1
19,250,190,68

l71,]9

Financování
0,00
-800.000,00
-384.441,32
-996.956,94
-) l l .JóZ.ó)

-2.558.981,1 l

Sclwálená RO byla rozepsána a promítnuta do výkazu o plnění rozpočtu FIN 2
- 12 M
k 31. 12. 202L
* Dle usnes eni ZO
Č. 3l1] ze dne l 1 , 1 . 2017 byl starosta obce pověřen ke schvalování Ro.
Schválený rozpočet
RozPoČet na rok 202l byl schválerr ZO clne 24.
vyrovnaný v souhrnných objen-rech (v Kč):
Příjmy
l5.245.000
Výdaje
15.245.000

-5-

3.

2021 usnesením

č. 8121 jako

Financovátrí

0

Schválený rozpočet byl zveř,ejněn od 9. 4. 2021 a jeho data byla poi'izena clo výkaztr FIN
2 - l2 M pro lrodnocení plnění rozpočtr"r.
í záv azný clt u l<aza telů zY ízený m o rga n iza cím
V rárrrci sclrválenélro rozpočtu obce na rok 2021 (usneseni č. Bl2I) byl PO ,,KrkonoŠská
základni a rnatei,ská škola Vítkovice" sclrválen příspěvek na pťovoz ve výŠi1.200.000 KČ.
Příspěvek byl sdělen clopisern ze dne 30. 3.202l. Dle výkazv FiN 2 - 12 M bylo
k 31. 8, 202l poskytnuto 300.000 Kč (Z5 %). Příspěvek na provoz byl na jednání ZO dne
13.12,2021 trsnesenírn č, 53121 poníženo částku 300.000 Kč (v rárnci 4. RO), d. celkem
příspěvek ve výši 900 tis. Kč. Sníženíneinvestičníhopříspěvktr bylo sděleno PO dopisern ze
clne l4. 12, 202l . K 3 | . |2.202l byl příspěvek poskytnut v plné výši (900 tis. Kč).
S ta

nove

n

Střednčdobý výhled rozpočtu
Dne 16. 1,2,2019 ZO ttsncsenítn č. 65l19 schválilo středrrědobý výhlecl rozpočtr.r rra období
202l - 2023. Návrlr střednědobélro výhledu byl zveřejněn od 29. IL 2019 do l6. 12. 2019 na
úřednídesce a na internetových stránkách obce. Schválerrý stř'eclnědobý výhled rozpoČtu byl
zveřejněn od 18. 12.2019 a předpokládal vývoj příjrnů a výdajťr (v tis. Kč):
Příjrny Výdaje Saldo P a V
Rok
0
10.700 10.700
202I

2022
2023

11,052
i 1.305

1L052
l 1.305

0
0

Dne 13. 12,2021 ZO usnesením č.56121 sclrválilo střednědobý výhled rozpoČtu na období
2023 * 2025. Návrlr střednědobóho výhledu byl zveřejněn od 26, |l. Z02| do 3, l. Z02| na
úřednídesce a na internetových stránkách obce. Schválený střednědobý výhled rozpoČtu byl
zveř,ejněrr od 3, l .2022 a předpokládal vývoj příjmůa výdajů (v tis. Kč):
Saldo P a V
Rok
0
2023
0
l
1
2024
0
1
1 1
2025

Příjmy Výclaje
10.700 10.700
1.052
1.052
1.305
.305

Závěrečný ťrčet
Závěrečný ťrčetobce zarol< 2020 spolu se Zprávou o výsledktl přezkotrrnání hospodaření obce
za rok 2020 (dáIe jen zpráva), projednalo a schválilo ZO dne 9. 6. 202l , usnesení č. 32121 se
závěrem,,bez výlrrad".
- návrlr závěrečrrého ťrčtr_ta zpráva za rok 2020 by|y zveřejr'ěny od i7. 5.202I do
9. 6. 202I,
- schválený závěrečný ťrčeta zpráva byly zveřejněny od 8,7 .202l.

Bankovní úpis

Obec používala 5 bankovních ťrčtůse zťrstatky clle předložených bankovních výpisŮ (dále jen
BV) k 3L 12,202I:
Běžnéirčty (účet23l )
KB č. ú.2625581/0100 (231 100)
čs e . n. 1263094349/0800 (23I 200)

1.673,068,29
I.967 .90I,29
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Kč (BV č. 12)
Kč (BV č, 012)

čNn e . ú. 94-5651245l
Celkem

l0110 (231 300)

43 -2088450207 l01 00 (0500

3.349.786,40 Kč(BV č. 50 )
71,807.68 Kč
c. I2
.062.563,66
7
Kč

x Zťrstatek ve výši 244,62 Kč byl přeťrčtován
z účtu236 - Běžnétičty fonclťL tizemních
sctmosprávných celků na účet23L - Základní běžný tičet Lizemních scuttospráwtých celkťt,
StavY finanČnícl-rProstředkťr podie výpisti souhlasily se zťtstatkerrr ťtčtu231 výkaztL Rozvalra
avýkazu FIN 2 - 12M ř.60l0 a 6030.
ZŮstatek na ťrČtuhospodářské Čirrnosti KB č, 78-961220020]lO100 ve výši98.247,73 Kč (BV
č. 12) souhlasil se stavenr na ťlčtr-r24l v Rozvaze.

Dohoda o hmotné odpověclnosti
Kontrole bYlY př'eclloŽeny Dohody o lrrnotrré oclpovědnosti se zaměsttranci obecního ťrřadu
adrrrirristrativaze drre l. 4,2020 a účetníze dne l9. 10. 2016.

Hlavní kniha
BYla PředloŽena Hlavní kniha účetnictvíza období t
Gordic.

-

-

l2l2o21 vygenerovaná z proglamu

Inventurní soupis majetku a závazků
K Proveden é inventarizace majetku a závazků k 3 l , l2. 202l byly kontrole předloženy:
- Plán inventur na rok 202l ze drre 14. 12.2021 (sclrválený Zo'dne 26. 10. 2O2l

-

usnesením Č. 46121), který obsalroval tenrrín zahájeni a ukončeníčinnosti inventurníclr
komisí (1. 1, - 3l, l. 2022), vypracování inventarizačni zpt,ávy do 3l. 1. 2022,
jrnenování inventarizačních kornisí,
Protokol o proškolení inventarizačníchkomisí dne l7. 12.2021,
Inventurní soupisy k por"ržívanýmúčtůmvč. příloh,
InventarizaČní zpráva rok 2O2l ze dne 27 . 1. 2022 s konstatová nim, že rrebyly zjištěny
inventarizačnírozdíly,

Kniha došlých faktur
KnihY Přrjatýclr fakttrr byly vedeny v progralnrr GINIS Express. Obec vedla číselnéř-ady pro
ťakturY.Přijaté v lrlavní činnosti, vedlejšíčinnosti a zá|ohové faktury, Zťrstatek na účtu
32l (AÚ 0010 hl, činnost, 0110 hospoaársta čirrnost) - Doclctvctteléby| vykázánv celkové
výši 80,690,08 Kč, zůstatek na účtubude zkontrolován k 31. 12. 202t v rámci invetrtarizace.
Kontrolovány by|y doklady (zaúčtovánía ťrhrada) v lrlavní činnosti d. č. 235 *240,245 _246
a v hospodářské činno sti č, 467, 47 I, 4g5, 497
- 499, 502 - 504,506 - 509 a 5 1 3.
Stav ÚČm 32I k31. 12.202r byl vykázán v Rozvaze ve výši 221.212,58 Kč a byl ověřen
rámci dokladové inventury (doložen seznam neuhrazených faktur se splatností v roce 2022).
I( 31. 12. bYlo v hlavní čirrnosti evidovárro 456 píijatých faktur v objernu 12.849,486.33 K8,
kontrolovány byly faktury č. 388 - 39l ,40L,4l3,4l9,421,422,42i,430,432 a 433 ajejich
ťrhrada (BV č, 48, 50, 5l a 53). Nebyly zjištěny nedostatky.
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-

Kniha odeslaných faktur
Knihy odeslaných fzrktr_rr byly vedeny v ptograrnrr GlNtS Express. Obec vedla číselnéřadY
pro faknrry vyclané v hlavní činnosti a hospodář,ské činnosti. Při dílčírrrpi'ezkotrmání byly
ikontrolovány faktr,rry v hlavní činnosti č, 211026, 27, 30, 31. Zťlstatek na ťrčtu
3l l - Oclběratelé v Rozvaze byl ve výši l60.I29,23 Kč, zťrstatek na ťtčttrbr"tde zl<ontrolován
k 3L. 12, 202l v rámci invetrtarizace.
Stav ťrčtr_r311 k 3I. 12.202I by|vykázán v Rozvaze ve výši 660,8]5,2l Kč a byl doloŽen
vrámci cloklaclové inventury. K 31. 12. bylo ve vedlejšíčinnosti evidováno 3l faktur
v objernu 314.263,89 Kč (všecliny faktrrry byly k rozvalrovému dni trhrazeny) a v hlavrrí
činnosti 46 vyd,aných fakťur v objernu 734.2O8,74I(č (nebyla uhrazena faktura č. 211045 ve
výši 1.925 Kč). Kontrolovány byly fakttrry v lrospodářské činnosti č.29 - 31, BV Č.48, 51
a v hlavní činnosti č.37 - 40,42, BV č. 12. Nebyly zjištěny nedostatky.
Oclměňování členůzastupitelstva
K l. l. 2018 obec vykázala357 obyvatel. Odměny netrvolrrěných zastupitelťr byly sclrváleny
na zasedátri ZO drle 19. lZ,20l8 r_rsnesenírn č. 65/18 s ťrčinnostíod l. l . 2019. Kontrolott
správnosti vyplacených odrrrěn trvolněného starosty a neuvolněných zasttrpitelťr, kteří jsou
předsedy výbórů, členy výboru aZO (os, č.57,24],269,311 a l56) clle výplatního lÍstkLr za
8l2o2l nebyly zjištěny neclostatky. Dále byly předloženy mzclové listy I * l2l2021 starosty,
místostarosty, předsedů výborťr a člena výboru (os. č. 5],28L,24J,269 a 31l), nebYlY
zjištěny nedostatky.

Pokladní kniha (deník)
obec vedla tři pokladny _ hlavní pokladnu

(ťrčet26l 0300) a dvě pokladny pro hospodářskou
261
0002 obchod). Pokladní knihy byly vedeny ruČriě
činnost (účet2610001 r"rbytovna a účet
- salnopropisovací pokladní knihy.
K 3l. iz.zozl bylo v hlavní pokladně vystaveno 64l příjrnovýcli a výdajových pokladních
cloklaclťr s |imitem ve výši 100.000 Kč, který nebyl v kontrolovaném obclobí (k 31.8.)
př.ekročen. V rámci přezkournání byly ověřeny cloklady hlavní pokladny z měsíce Srpna,
cloklady č,424 - 463 a 575 - 616. Zůstatek v pokladní knize k 3l, 12.202| se shodoval se
_
zůstatkern na účtu261.0300 v Hltrvní knize a s ř. 6040 výI<azu FIN 2 12 M.
I( 3l. 12.2021bylo v pokladně ubytovna vystaveno 106 příjrnových a výdajových dokladŮ.
V ránrci přezkor_rmání byly kontrole podrobeny doklady pokladny ubytovny za měsíc
červenec, doklady č. 8066 - 8011 a 8097 - 8l06. Zťlstatek v pokladní knize k 31 . 12. 202I se
shocloval se zťtstatkem na ťtčtu2ó1.000l v Fllavní knize.
K 31. Iz. 2021 bylo v pokladně obchodu vystaveno 687 příjmovýclr a výdajových dokladťr,
lirrrit rrebyl vnitřní srněrnicí stanoven. V rárrrci přezkorrmání byly kontrole podrobeny doklady
poklaclny obclrodr,r v měsíci srpnll, doklady č. 9394 - 94|2.'I'ržby z obchodtr byly převáděny
clo pokladny ubytovrry a poté na bankovní ťrčethospoclářské činr-rosti. Zťrstatek v pokladní
krrize k 3l. l2, 2a2I se slrodoval se zťtstatkem na účttt26I.0002 v Hlavní knize.
Součet zťrstatkťr v pokladních lalilrách souhlasil s vykázaným stavent na irČtu 26I - PolcLadna
v Rozvaze, stav ťrčtubyl ověřen inventarizací.

Příloha rozvahy
Kontrole byla př,edložena Př,íloha sestavená I<3L, |2.202|, Na podrozvahových Účtech bylo
irčtováno na ťrčtu90l - Jiný drobttý dlouhodobý nehmotný majetelc (8,97 tis. Kč), ťrČet
9OZ * Jútý drobný dlotthodobý majetek (1.201,8 tis. Kč), na ťrčttr909 - Ostcttní ma.jetek
(9'17 tis. Kč), na účtu915 Ostatní lcrátlcodobé poclmíněné pohledávlcy z transferti
(851 tis. Kč), 956 - Ostatní dlouhodobé podmíněnézávazlry z transJ'erli (l30,8 tis. KČ) a na
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ťrčtu982 Dlouhodobé pocltníněné závazlq, z poskytnuqich gcu.cu.tcí jeclnorázových
(5.552 tis, KČ - r'učitelský závazek obce společnosti Služby Vítkovice s. r. o.
- ťrrranční
leasing s Povinností koupě předmětu leasingu * Technoalpin sněhová clěla 2 ks a Kássbohrer
Pisten BullY 600 sněžná rolba viz bocl Smlorrvy o ručeni), V. výkazu v části D.2. a D.3.
nebyly uvedetry údaje o lesrrich porosteclr.

Rozvaha
Kontrole byla předloŽena Rozvaha sestavená k 31. 12.2021. Stálá aktiva po proúčtované
korekci Činila 145.950 tis. Kč. Meziročrrě vzrostl zůstatek na účtu021 _ Sía;by (v rninulém
období StaV Ve výŠi111.405 tis. KČ, béžnéobdobí StaV Ve výši 117,089 tis. Kč, největšípodíl
na nárŮstu rněl projekt ,,Rozšíř,enívodovodu Vítkovice Vurnovkao' a cyklotiasy). ilb..
v kontl'olovaném období evidovala dlouhodobé pohledávky ve výši 195,7 tis. Kč, diouhodobé
závazl<Y ve výŠi3.557 ,9 tis. Kč (zálohy na transfery). Krátkodobé polrleclávky byly vykázány
ve výŠi6.018,95 tis. Kč, obec tvořila opravné položky k pohicdávkárn celleln -ve vyúi
84 tis, KČ (ťrČtyl92 a 194) a krátkodobé závazky ve výši 2.45] tis. Kč, Zůstatky na
rozvahových ÚČtech byly doloženy v rámci inventarizace. Kontrolou stanovenýclr uurěb nu
tomto výkazv nebyly zjištěny nedostatky,

účetnictvíostatní
I(ontrolou bYlo ověř'eno, Že správní Činnost vykonává úřeclník, který složil zkoušku zvláštní
odbornou zPťrsobilost ke správní agendě (správa daní a poplatků). osvědčeníze dne
29.4.2009,

Yýkaz pro hoclnocení plnění rozpočtu
Yýkaz FIN 2 - |2 M sestavený k 31. t2.202l obsalroval následující hodnoty po konsolidaci
(v Kč):

sclrválený rozpočet Rozpočet po změnáclr
skutečnost % Ru
Příjrny
5.245.000,00 2l ,80g .I7 I,79
22,479.437 ,7 l
03,07
Výdaje
15.245.000,00 19,250,190,68 18.291,152,66 95,02
Financování
0,00
-2.558.981,1 1
-4.188.285,05 x
1

1

ZvýŠeuvedeného vyplývá, Že př,i rraplnění příjmů po zrněnáclr na 103,07 % (22.479 tis. Kč)
a ČerpánívýdajŮ rozpoČtu po změnách na 95,02 % (ls,29l tis. Kč) bylo dosaženo kladného
salda příjmťr a výdajů v objernu 4,188 tis. I(č.

Yýkaz zisku a ztráty
Kontrole byl předloŽerr Výkaz zisku a ztráty k3L 12,2O2l. obec vykonávala hospodářskou
Činnost, která spoČÍvalav provozování obclrodu a r"rbytovny. Dne l3. 12. 2021 Zo
odsouhlasilo usnesením Č.54l2l převod účetnictvíobchodu a Ěošty partner od 1. 1,2022
z hosPodářské Činrrosti do hlavní činrrosti. Za sledované období obec vykázala následující
hodnoty (v Kč):
Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem

Náklacly celkem
16.194.927,I0 4.358.285,20 20,553.212,30
Výnosy celkem
|7 .743.237,57
4.159.306,1 l
21.902.543,68
Výsledek hospodaření 1 ,548.310,47
-Lg8.979,09 1.349,331,38
Výsledek hosPodařerrí - zisk soulrlasil s irclajern v Rozvaze * výsledek hospodaření běžného
ťlčetrríhoobdobí k 3l. l2. 2021,
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Yýkaz zislru a ztráty zíízenýchpř,íspěvkových organizací
ZO na svém zasedáni clne 9. 6.2021 sclrválilo ltsnesenínr č.28l2l hospoclářský výsledek zisk z roku 2020 ve výši ]1.155,36 Kč PO l(rkonošskézákladní školy a nrateř'ské školy
Vítkovicc a jelro převedení na ťrčet432 * Nerozdělený zislc, netthra.zerlá ztráta z minulých let.

Zíizovacílistina organizačních složek a příspěvkových organizací
Obec byla zř,izovatelem PO Krkonošská základní škola a rnateř,ská škola Vítkovice,
IČo 70695393. Kontrole byla př,edložena zíizovaci listina ze dne ]. 4. 2010, schválena
ttsnesenítn č,27ll0 ve znění doclatku č, I ze dne 18. 11. 2010. ZO na svém zasedání dne
13. |,20|6 schváli1o usnesením č.2l16 dodatek č,2, V kontrolovarrérn období nebyla dle
vyjáclření ťrčetrríobce provedena ťtprav a ziízovacílistiny.
Listiny o založeníprávnických osob
Obec založila v roce 1997 jako jediný společníkobclrodní společnost Služby Vítkovice,
s, r, o., IČo 2526960] s rnajetkovou ťrčastíobce ve společnosti 13.600.000 Kč (Účet
06l - Mcjetlcové tičasti v osobťtch s rozhoújícímvlivent).
Darovací smlouvy
Darovací smlouva na finančni dar zavřená rnezí obcí (dárce) Oblastní charitou Jilemnice
(obdarovaný) dne 1.4.2O2l na poskytnutí finančnílrodarr,r v částce 5.000 Kč. Finančníčástka
byla odeslána dne t0,5.2021 z účtuveclenélro u ČS.
Darovací smlouva uzavíená mezi FO (dárce) a obcí (obdarovaný) dne 9.8.202l na finanční
částkLr ve výši 220.0OO Kč za účelernvšeobecnélro rozvoje obce. Finančníplostř'edky byly
přrjaty v hotovosti- příjrnový pokladní doklad č.446 ze dtre l8. 8. 2021.
Darovací strrlouva uzavíená nrezi FO (dárce) aobcí (obdarovaný) drre 24.5.202l na finanční
částktr ve výši 5,000 Kč za írčelernvšeobecnéhorozvoje obce, Finančníprostř,edky byly
přrlaty dne 25. 5.2021, KB BV č.ZL

Smlouvy a dalšímateriály k poskytnutým účelovýmdotacím
Smlouva o poskytntttí návratné finančnívýpomoci právnické osobě tlzavř'ená mezi obcí
(poskytovatet) a Jilernnicko - svazek obcí, IČO 1069406l (příjerrrce) dne 31.3,202l na
př,edfirrancování projektu ,,Jilenrnicko - Systém odděleného sběru materiálově využitelrrých
oclpaclťt" spolr_rťrnancovaného z Operačniho programu životníprostředí. Finančnívýpomoc do
výše 250.801,19 Kč je poskytována výlučně na výše uveclerrý ťrčel,Poskytnutí finanční
výpornoci je bezťrročné.Příjernce se zavazuje vrátit zapůjčenéfinančníprostředky do 10 dní
ocl připsání dotacc na účetpříjernce ze strany poskytovatele dotace, nejpozději clo
31. l0. 2022. O výši poskytrrutého příspěvktr a uzavření smlouvy rozhodlo ZO dne
24.3.2021 trsnesením č. '712| na základě žádosti. Finančníprostřeclky ve výši 250.801,19 Kč
byly odeslány dne 26.4.202l, ČS BV č. 004. Smlouva byla zveřejněna na stránkách obce
dne 31.3.2021. Částka ve výši 250.801,19 Kč byla vrácena na ťtčetobce dne l8. 10. 2021,

KB Bv

č, 42.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočfu obce Vítkovice uzavř,ená mezi obcí
(poskytovatel) a Jilerr-rnicko - svazek obcí, IČO 70694061 (příjemce) dne 13. l. 2021 na
poskytnutí investičrrídotacc na nákup Areálu Mříčrrá, který bude slotržit k zajištění zázenti
pro společnou teclrniku Jilernriicka - svazku obcí a také jako zázemí pro bucloucí regionální
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odPadové centt'ttm Pro ťtzemníčlenských obcí Jilemnicka
- svazktt obcí, a movitých věcí
nacházejících se v Areálu MrYÍČná. Celková výše investičnídotace činí261,553,06
Kč a bude
PoskYtnr"rta na ťlČetpříjemce násleclovně: clo 31.3. v částce 65.388,26 Kč, kdykoliv ocl
PodPisu veřejnoprávní smlouvy, nejpozději clo 30. g.2O2l v částce 65,388,26Kč, kdykoliv od
PodPisu veřejnoprávní stnlouvy, nejpozději cto 3l .3.2022 v částce 65,388,26 Ke, kdýkoliv od
PodPisu veřejnoprávní smlouvy, nejpozciěji clo 30. 9.2022 v částce 65,388,26Kč. přijemce se
zavazttje dotaci vYÚČtovat rrejpozději do 3 t . 12. 2022. o poskytnutí dotace a
uzavření
veřejnoprávní stnlouvy rozhocllo Zo dne 18. l2. 2020 usnesenírn č. 80 l20 na základě
žádosti.
FirranČníProstt"edky ve výŠi65.3,88,26 Kč byly odeslárry clne 3t.3,202l, čS BV
č. 003
a stejná Částka dne 31, 8.2021, ČS BV č. 008. Smlouva byla zveřejněna na stránkáclr
obce
dne 14.1.202l,

Smlouvy a dalšímatcriáIy k přijatým účelovýmdotacím
V období od l. l .202l do 31. 12.2O2l obec obdržela následující účelovédotace:
Položka 4111
- PřísPěvek ze státnílio rozpočtLr z kapitoly Všeobecrrá poklaclrrí správa státního rozpočtu
ke zmírněnínegativníclr dopadů pťrsobnosti zákona č, g5l202i sb,, o kompenzáčnín1
bonusu Pro rok 2021 na clariové příjrny obcí, ÚZ 98037, rrepodléhá finančnímu
vYPořádánÍ. V kontrolovaném období zasláno celkem l10.698 Kč (obec obclržela
částku 2I.604,93 Kč dne 21. 4. 202t, ČNB gv e. 10, částku 84.441,32 Kč dne
16.7.202l, ČNB BV č. 19 a částku 4.651,75 Kč dne l8. lb. 202t,čŇg gv o.:o.
- Rozhodnutí Ministerstva financí o poskytnutí dotace - ťrčelovéneinvestičníprostředky
na Úhraclu výdajŮ vzniklých obcírn na územi Libereckého kraje v souvislosti
s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu čR t onuných ve
dnech
8. a 9, l0., koneČnévyúčtovánído 15.Z._2O22,ÚZqaOll, finančníprostředky
ve výši
31.000 Kč byly přijaty dne l, 9.202l, ČNB BV č. 29,Dle př.edloieného Finarrčního
vYPořádání dotací nebyla dotace v plné výši vyčerpána, vratka ve výši 16.933 Kč
byla odeslána dtre l. 2, 2022, ČNn gV e . +.
Po|ožka 4ll2

-

dotace na souhrnný finančnívztah státního rozpočtu k rozpočďrrn obcí pro rok
?02O ve

výŠi90.800 Kč, k
veřejné správy.

3L

12.202t bylo přrjato 90.800 Kč ú. l00 % rrrčáných na výkon

Položka 41l3
- Srnlouva Č.l200500045 o poskytrrutí finarrčrrícliprostř,edkťr 29 Státrrího ťondu
Životnílro Prostřcdí ČR prostřednictvím Národního programu Životrrího prostř-eclí vc
výŠi2.255.19],56 Kč (85
\) na akci ,,Obnova místníiňfrastruktury ve Vítkovicích
EtaPa 2019 B Roudnice", ÚZ 9OO02, neinvestičrri dotace, Finančníprostředky bylypřijaty dne 24. ll. 202l ve výši 2.255.197,56 Kč, ČNn Bv č, 42.
- Smlor"rva Č.120050!055 o poskytnutí finančníchprostředků ze Státního fondu
Životního Prostředí ČR prostřeclnictvírn Národního p-g.u-u Životního prostřeclí ve
výŠi2.098.988,97 Kč (85
Y) na akci ,,Obnova rnístňíiňfrastruktury ve Vítkovicích_
EtaPa 2019 A Levínek", ÚZ }OOOZ, neinvestičnídotace. Finančníprostředky byly
přijaty dne 30. 11. 202l ve výši 2.098.988,94 Kč, ČNB Bv č. 43.
Položka 4l l6
- Ministerstvo Životnílro prostřeclí ČR- odbor zvláštní územníochrany přírody a krajiny
obci VÍtkovice poukázalo prostřeclnictvím Klajského úřaclrr Libereckóho kraje účeiové
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-

-

finančníprostř,edky, které byly trrčeny na konrp enzaci ztráty na dani z nemovitosti
z lesů na ťtzemí KIlNAp, UZ L5291 ve výši 188.100 KČ. Obec obdrŽela f,rnanČní
prostředky clne 4. IO . 202l , ČNB BV č. 3 3
Ďohoda o vytvořeni pracovních přiležitostí v rámci veřejně prospěŠnýclr Prací
a poskytrrtrti př,íspěvkr_r, spolufinancovaného ze státniho rozpočtr: a Evropského
sociálrrílro fondu č. SMA-VZ-16I202I na dobu od 10. 5.202l clo 31. l0. 202l na
1 prtrcovní místo, týclenní pracovní doba 20 lrocl., max. rrrěsíčnívýše Př'ÍsPěvkU
11.250Kč, celketn poskytnuté rněsíčnípříspěvky nepřekročíČástku 64.233 KČ,
úztsol3. Doclatek č. 1 - součet poskytnutých rněsíčníchpříspěvkťr nepř'ekroČÍ
86;33 I(č. Zkontrolován př,íjem částky dne 24, 8. 202I ve výši 1 1.250 KČ, ČNB BV
č, 26, celkově přijato k 3 1. 8, 2021 30.483 I(č. Dále byla zaslána částka 1L250 KČ dne
23.g.2OZl,čŇg gv č. 3l, částka l1.250 Kč dne 2L 10.202|, CNB BV č.37, čá.stka
l1.250 I(č dne 1.12.202l, ČNB BV č. 47 ačástka 11.250 Kč dne 2|,lz.2021, ČNB
BV č. 49, tj. celkem k 3 l . l 2.2021 částka ve výši 75.483 Kč.
Rozhodnutí o poskytnutí dotace prostřednictvím Libereckého kraje z rozPoČtu
MV-GŘ HZS ČR na výdaje jednotek sborťr dobrovolnýclr hasičůobcí na rok 202 1 ve
výši 5.600 Kč,ÚZ t+ob+."pinančníprostředky byly přijaty clnc 6. 12.2021, ČNB BV
č.46.
.

Po|ožka 4122
- Smlouva o poskynutí účelovédotace z dotačníhofondu Libereckého kraje, DotaČní
titul 4 - Oprava a výstavba místních komunikací, clrodníku, veř'ejného osvětlenÍ,
mostkťt, zálivů autobusové dopravy, parkovišt' č, OLPl2l0512020 ze dne 27. 8. 2020
na projekt ,,Obnova místníinfrastruktLrry ve Vítkovicích: Vítkovice - Roudnice",
Výíe dotace 300.000 Kč, termín ukončení 30. 9. 20ZL ZáIoha ve výši 270.000 KČ
byl po
1io"1,1byla obdržena clne 25.9.2020, ČNg BV č, 31. Drre 25. 10.202l
kontrole správnosti a ťrplnosti závěrečnéhovyúčtováníprojektrr zaslán doPlatek
účelovéneinvestičnídotace ve výši 30.000 Kč, CNB BV č. 38.
_ Darovací smlouva č. OLPl3466l2021 s Libercckým klajern na finančnídar ve výŠi
20.000 Kč za clruhé místo v sorrtěži ,,Z|atá popelnice 2020". Finančníprostřeclky byly
přijaty dne 16. 11.202l, KB BV č.46.
Položka 4213

-

-

Smlottva o poskytnutí podpory č. 0060181 1 ze dne 18. 6. 201,9 vč. případných dodatkťr
ze Státního fondu životníhoprostř,edí ČR schváleno poskytnutí podpory na akci
,,Výstavba kanalizace v obci Vítkovice v Krkonoších". Na zák\adé předloženélro
závěrečnélrovyhodnocení akce byla přiznána investičnídotace ve výši 196.076 KČ.
Finančníprostředky byly přljaty dne 19. 3,2021, CNB BV č. 7.
Srnlouva č. l IgO400230 o poskytnutí podpory ze Státrrího fondu životníhoprostřeclÍ
čR na akci ,,Rozšířenívodovodu v obci Vítkovice - Vurmovka" vč. Dodatku č. l.
podpora v roce 202l- do výše 3,557.900,31 Kč, ÚZ gOggZ, l)ne 1 L 8. 2021 byla
přijáta částka ve výši 2.743.964,,88 Kč, ČNg BV č. 23 a dne 3. 12. 202I částka
813.935,31 Kč, ČNB BV č.45.

Položka 4222
- Smlouva o poskytnutí ťrčelovéinvestičnídotace z rozpočfit Libereckého kaje
č. oLPl27o4l2021 na projekt ,,Pořízení nového dopravního automobilu - VÍtkovice"
na max. výši 300.000 Kč, ukončenírealizace jrojektu nejpozději 31. 12. 2022.
Finančníprostředky byly přijaty dne l6. 8.2021, CNB RV č, 25.
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Smlouva o PoskY'tnutí ťrčelovéc1otace z Dotačnílrofondtr Libeleckého kraje, progťam
Č, 6, 1 Rozvoj cyklistické dopravy, č, OLP/ 193212020 na projekt
,,Cyřloturistické
trasY I. EtaPa VÍtkovice v Krkonoších trail Pohoda", clotace max. clo
výše
506.822 Kč. Finančníprostředl<y ve výši 506.822 Kč byty přrjaty
dne 26.8.202l,
čNB sv č.27,
Smlouva Č.OLPl2558l202l o poskytnutí indivicluální účelovédotace z 1.oz1ločttt
Libereckého kraje - Forrdu ochratry voc] 202l na projekt
,,Rozšíř.enívoclovodu v obci
Vítkovice - Vttrnrovka" ve výši rnax,
úo.
ZáIoha 90 % ve výši
.1.011.ssq,sq
910.404 Kč byla pr'ijata dne l4. lO, 202l, ČNB BV č. 35.
Smlouvy o dílo
Smlortva o dílo uzavŤená mezi obcí (objeclnatel) a T4 Building s. r. o,,
Ičo 04352530
(clodavate|) drre l5. 7, 2020 na provedení akce
,,Rozšířenívodovodtt v obci Vítkovice Vltrmovka" v souladu s projektovou dokutnentací, clokor-rčení díla nejpozději
do 31.5. 2O2L
Cena díla 5,499.958,63 Kč bez DPH (6.654.949,94 Kč). Sepsání snltór,vy
bylo schváleno Zo
clne 20, 5, 2020 usnesenínr č. l9l20. V roce 2020 byly ulr-razeny
násleárrjicí faktury přrjató
(dále jen FP):,FP č.3442020 ze cltre 1, 10. 2020 ni částku
t,tjo,os1,28 Kč, uhrazena dne
27.10.2020 ČNB BV č.35, FP č.3782020 ze dne 5. ll. 2020 načástkrr 1.937,465,03
Kč,
uhrazena dne 30. ll. 2O2O Čs gv č. 01 1, FP č. 4342020 ze dne g,
t2, 2020 na částku
1.185.741,82 KČ, ulrrazena částečně ve výši 1.050,000 Kč dne 29.12.2020
čS BV č. 0l2.
Dodatek Č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci zakázky s názvem:
,,Rozšířenívodovodu v obci
VÍtkovice Vurmovka" uzavíený mezi obcí (objednatel)
a T4 Building s. r. o.,
IČo,04352530 (dodavatel) dne 3i. 5. 202l. Doplněno o nový oclstavec
z důvodu
nePřÍznivých klimatických podmínek, pro které je neleálné doclržet pi"edepsané technologické
PostuPY je moŽné nejPozději do 15. 6.202l. Dále se smluvní sirany^dohodly nu ,ňěně
rozsalru díla o Práce blÍŽe specifikovarlé ve změnovérn listu č, l a
na navýšeníceny. Nová
cena díla je 5,694,294,5l KČ bez DPFI,6.890.096,36 Kč s DPH.
Ostatní usíanoveníSnrlotrvy
o dílo se nemění a Platí nadále. Dodatek č, l byl zveřejněn na profilu zadavatelc dne
14,6,202L Skr-rteČně uhrazená cena byla zveřejněna na profilr-r zaclavatele dne l9. 8.202|
(faktura došlá dne: 7 . 10. 2020 na částku l,136.08l
,28 Kč, l 0. l l, 2020 na částku
1,937,465,03 I(č, 10. 12, 2020 na částku 1.L85.741,82 Kč, 25.
6. 2021 na částku
1.240,670,50 Kč a na částku 194.335,88 Kč,
ť.celkem 5.694.294,5l Kč bez DPH).
Srnlouva o dílo uzavŤená mezi obcí (objednatel) a Služby Vítkovice s. [,
o., Ičo 25269607
(zhotovitel) dne l ]. 12.2020 na clílo Cylloturisiické trasý, I.
etapa Vítkovice v Krkonoších
trail Pohoda na uvederrých pozerncích v k. ú. Vítkovice v Krkonoších
v délce 1600 m2 za
740.220 KČ + DPH 155,446,20 KČ, (tj, celkeln 895.666,20 Kč), provedení
díla do 3l. 5.2021,
Zo schválilo zhotovitele a návrlr smlouvy o dílo dne l6, 12.2020 usnesením č.]8120.V
roce
FP Č. 2020258 ze dne 22. 12. 2020 na částktr 86.515 Kč dne 22. 12. 2020,
*?_bYI:
*1.1.""l
CS BV Č.0l2. V korrtrolovatrém období roku202l byla ulrrazena Fp č. 202l118 (2 1202)
ze
drre 30. 6.202l rra částku 809,151,20 Kč dne 26. ].202l, čS
BV č. 007, ť. celkem
895,666,20 KČ. Smlouva o dílo byla na profilu zadavatele zveřejněna
d,ne 2l, 12.2O2O,
Skutečně ulrrazená cena byla zveřejněna na profilu zadavatele dne l9. 8,2021.

Snrlouva o dílo uzavřená mezi obcí (objednatel) a M-SILNICE a.
s., Ičo 42196868
(zhotovitel) dne 29. 4,202l na ,,obnovu místní infrastruktury ve
Vítkovicích_ ETAPA 20l9
A Levínek",zahájeni prací 3. 5.2O2l, dokončenídíla 3l. l0. 202l, Smltrvní cena 1,986,280
I(Č bez DPH, 2.403.398,80 Kč vč. DPH. ZO pověřilo drre 24.3,2021
usnesenim č. 11l2|
starostu sePsárrírn stnlouvy s vybrarrýrn zlrotovitelern. Finančníplnění: Faktura
e. č.21393 ze

-
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clrre 12, 11. ZO2l na částktt 2.403.398 Kč trhrazená dne 19. ||.2OZl, ČNB BV č. 4l.
Zveře.jnění smlouvy a sktrtečně uhrazené cetry viz bod Dokunrentace k veřejným zakáz\<ám.

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převocl)
Kuprrí smloirva ltzavřená dne 16. 7 . 202I mezí obcí (kupující) a AUTOTREND, sPol. s r. o.,
Ičo 4 |324838 (proclávající), předrrrětem kupní smlouvy je pořizení nového dopravního
autorrrobiltt specifikované v Příloze č. 1. Podkladeln pro uzavření této smlouvy je nabídka
prodávajicího ze dne 25. 5. 2O2l předložená na zák\adě zadávacího řízenÍ. Na akci jsou
poskytntrty firrančníprostř,edky v rámci plogramu ,,ťtčelovéinvestičnídotace pro jednotkY
*
,uorŮ dobrovolných hasičůobci" prostř,ednictvím Ministerstva vnitra generálnílro ředitelství
prodáva.jící
se zavazuje odevzdat kuptrjícímupředrnět
Hasičskéliozáchrannélro sboru ČR.
smlouvy nejpozclěji do 3l. 3.2022, Kupní cena ve výši 1 .152,901 Kč bez DPH (1,395.0l l KČ
s DpH). Uiávr.enismlottvy bylo schválerro ZO dne 3. 5.202l usnesetrím č.20lLl. Smlouva
by1a zveíejněna na profilu zadavatele dne Z7 . 7 . 20Zl. Finančníplnění za atttomobil pro
JSDH v roce 20Z| neproběh|o.
Smlouvy o přijetí úvěru
V koritrolovanénr roce 2021 nebyl píijat žádný nový úvěr.
Smlouvy o ručení
Prohlášení ručitele podle § 2018 oZ uzavřené dne 24, 5.202l mezi obcí (ruČitel) SluŽby
Vítkovice s. r. o. 1cituznit), Ičo 25269607 a LINILEASING a. s., IČo25205552 (věřitel).
Ručitel prohlaštrje, že trspokojí věř,itele ohledně všech jeho pohledávek za d\užnikem, pokud
dlužníknesplni věi-iteli jakýkoli dlrrh vypl}vajicí z leasingové smlouvy Č. 3210l45 uzavřerré
rnezi věřitelem a dlužníkem na předmět leasingu: Kássbolrrer Pisten BullY 600 - sněŽná rolba,
výrobní číslo:WKU5826MA7L010443, zelména dohodnuté splátky leasinglt, kotreČnou
kupní cenu leasingu, úroky z prodlení a smlttvní pokuty, náhradu škody a ušléhozisku
a nároky věřitele při zrušenínebo zániku smlouvy , vč. příslušenstvítěchto pohledávek.
Cena pieclměttr liasingu byla vč. DPFI 3.630.000 Kč, celkové sjednané splátky zahrnující
nájemné vč. DPH a prodejní cenu po ukončeníleasingu vč. DPH: 4.034382Kč, ZO schválilo
práhlášeni ručitele dne 3. 5. 7021 usnesením č. 18/21. Ručitelský závazek byl evidován
v podrozvaze na ťrčtu982 _ Dlotthodobé podmíněnézávazlql z poslqltlttttych gcu'ancí
jednorázových.
prohlášerrí ručitele podle § 20l8 OZ uzavřené dne 24. 5.2021 mezi obcí (ruČitel) SluŽby
Vítkovice s. r. o. 1dluznit), IČo25269607 a LINILEASING a. s., IČo25205552 (věřitel),
Rrrčitel prohlašuje, že uspokojí věřitele ohledně všech jelro pohledávek za d\uŽníkem, pokucl
cllužníknesplní věřiteli jakýkoli dluh vypl}vajicí z leasingové smlouvy č.3210|46 uzavřené
mezi včřitelem a dlr_ržníkern na př,edmět leasingu: Technoalpin snělrová děla 2 kr"rsy, zejména
clolrodnuté splátky leasingu, konečnou kupní cenu leasingu, Úroky z prodlení a smluvní
pokuty, náhradu škody a ušléhoziskrr a nároky věřitele při zrušenínebo zániku smlouvy, vČ.
příslušenstvítěchto pohledávek.
Čena předmětu leasingu byla vč. DPH 1.391.500 Kč, celkové sjednané splátky zahrnující
nájemné vč. DPH a prodejní cenu po ukončeníleasingu vč. DPH: 1.518,066 Kč. ZO schválilo
prohlášení ručitele dne 3. 5. 202l usnesením č. l8l2|, Ručitelský závazek byl evidován
v Podrozvaze na ťrčttt982 _ Dlotthodobé podntíněnézávazlql z poslqltlttttych garancí
jednorázových.
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Smlouvy o věcných břemencch
Smlouva o zŤízeni věcného břemene - slr,ržebnosti č. lP-t2-4008Z34lVBl02 uzavřetrá mezi
obcí (strana povir-rrrá z věcného břernene) a ČPZ Distribr"rce, a. s.. IČo 24729035 (strana
oPrávněriá z věcného bř'ernene) dne 16. l1.2020. Obsahern věcrrého bř,emene je právo
OPrávněrró utnístit, provozovat, opravovat a uclržovat ZaYizení distribrrční soustavy na
DotČerrýclr netrrovitostech (p, p. č. 373l3), provádět jeho obnovu, výměnu a nroclernizaci,
a Povinnost Povinnó výkon těclrto práv strpět. Věcrré bř,emeno se zřizuje za jednorázovou
náhraclu ve výši 12.100 Kč. Záměr zřídit věcné bř,erneno byl schválen starostou obce. Právní
ťrČinkyzápistr k okamžiku 10. 2. 2021, vklad do KN proveclen dne 5. 3, 2021 . Dne 31 . 5. 202|
bYla vYdána faktura č. 211025 na částku l2,100 Kč, finančníprostř,edky přijaty clne
30. 6,

202I,KB,

Dokumentace k veřejným zakázkám
V rámci přezkourrrání byl zl<ontrolován postup obce př,i zad,áváni ver'ejné zakázky rnalólio
rozsahu u akce:

-

ve Vitkov
PA 20l
Yýzva k podání nabídky na splrrění zakázky rnalélro rozsahu ze dne 30, 3. 202I

-

veřejná zakázka na stavební práce, lhůta pro podání rTabídek končídne 16. 4.2021 ve
12:30 h., př'edpokládaná cena je 2.500.000 Kč vč, DPH, kritériem pro hodrrocení

nabídek bude celková cena díla včetně DPH, vyvěšeno na úřednídesce dne

30. 3. 2021,
výše uvedená Yýzvabyla zaslána e-mailem 5 společnostem,
Jmenování člena hodnotícíkomise ze dne 16. 4. 2021,
Čestnéprohlášení o nepodjatosti člena hodnotícíkonrise 3 členná hodnotícíkomise,
Protokol o otevírání obálek, posottzení a hodnocení nabídek ze dne t6, 4. 2Oz1
doruČeno 5 nabídek, žádná nabídka nebyla vyíazena, nejnižšícenu ve výši
2,403.398,80 Kč s DPH nabídla společnost M-SILNICE a. s., IČo 42196868,
- Oznámení o výbčru nejvhodrrější nabídky ze dne 16. 4. 202l,
- Stnlouva o dílo uzavíena dne 29, 4. 202l (viz bod Smlouvy o dílo), na profilu
zadavatele zveřejrrěrra dne 7. 5, 2021 ,
- Skutečně ulrrazená cena byla zveřejněna na profilu zadavatele dne l7. 12.202L
Prof'rl zadavatele:
https://www.vlrodneuverejneni.czlindex.php?m:xenorders&h:order&a:cletaildocurnentsandimages&twr:obnova
-mistni-infrastrtrktuly-ve-vitkovicich-etapa-20 l 9-a- 1evirrek

-

Výsledky kontrol zíízených organizací
I(ontrolu lrospodař,ení PO Krkonošskézákladni školy a mateřské školy Vítkovice provccll
Karel PÍtro, IČO 86689l86. Kontrole byl předložen,,Protokol o p.ouá.né veřejnoiprávní
kontrole" ze dne 22. 6. 2021. Nebyly shledány významné nedostatky.
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
K 31. 12.202I proběhlo 9 zasedání ZO. Zápísy a usneseni z jednáni ZO z rolu 202I
(konaných ve dnech 2l. 7.,24.3.,3. 5., 3l. 5., 9. 6.,28.6., l5. 9,,26.10. a l3. l2.) a z roku
2020 (konaného dne 16. 12., které věcně souviselo s rokem 202t - schválení pravidel
rozpočtového provizoria) byly zveřejněny na webových stránkách obce.
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Peněžnífondy územníhocelku - pravidla tvorby a použití
Obec neměla zíizeny peněžnífondy.

Finančnía l<ontrolní výbor
Kontrole byl předložerr Zápis č. Il202l z jednání finančrríhovýborr"r ze dne 22.3.2021 *
projedrrárrí rrávrlru rozpočttt nar.202l aZápisč.ZlZOZl z jednárrí finančního výborrr Ze dne
28, 6.202l - výkaz FIN 2 - 12 M do 6, rr-rěsice 202l, rozpočtové opatření Č. l a Zápís
č.312021 z jeclnárií finančního výboru konaného dne 30. l|.2021 - návrlr rozpoČtu obce na
rok2O22,návrh Střednědobélro výhledu rozpočttt obce na období 2023 *2025.
Zápis z jednání kontrolníl.o výboru č. 4 ze dne 26,3. 2021 a č. 5 ze clne 17 . 8. 2021 - kontrola
plnění usnesení ZO I - 612021.
SchváIení účetnízávěrky
Účetni závětka obce za rok 2020 byla schválena ZO dne 9. 6, 202l usnesením č. 3312|.
Kontrole byl předložen Protokol o schválerrí účetnízávěrky.
Účetní závěr|<azarok2020 zíízenéPO byla schválerra ZO dle9,6.2021 usnesením č.29l2I.
Kontrole byl př,edložen Protokol o schválení ťrčetnízávěr|<y.
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