SCHVÁLENÝ ZÁVÉREČNÝÚČrT ZAROK 2O2L
sestavený k 31.12.2021
(v Kč na dvě desetinná místa)

obec vítkovice
Ičo

276260

Adresa
ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Vítkovice čp.2a3
vítkovice
51238 Vítkovice v Krkonoších

Kontaktní údaje
telefon

fax

48l5B2730
48l3B2539

e-mail

ucetn i@vitkovicevkrk.cz
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I. Plnění rozpočtu příjmů

(výpis položek dle druhového třídění)

Schválen,ý

rozpočet

1111

ttLz

1113
1121

II22

I?LI

1334
1340

I34I

1342
1349
1361
1381
1511

Přrjem z daně z příjmůno placené plátci

Příjem z daně z příjmůFO placené poplatnítcy
Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášt.sazby daně
Přrjem z daně z příjmůprávniclcých osob
Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s uij.
Příjem z daně z přidané hodnoty
Př,z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z,
Poplatek za provoz| shrom,,.. a odstr. kom. odpadu

2II2

2131
2132
2133
2139

2t4I
22t2
232t

2324
2449

I499 2t9,9I

30 000,00
160 000,00

30 000,00
160 000,00

1 300 000,00

1 300 000,00

Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonůa práv
Př.z prodeje zboží(1iž nakoupen. za účelemprod.)
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků

4II2

4113
4116
4t22
4L34
4138
4213
4222
4xxx

300 5B0,00

300 580,00

4 200 000,00

4 216 t63,74
5 071,50

370 000,00
10 000,00

370 000,00
10 000,00

364 872,00
6 913,00

160 000,00

160 00000

290175,00

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

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

5 690,00

972 868,30

8769 279,9t

9 069 799,91

9 765 099,20

1 075 000,00

1 087 500,00

1050 774,00

103 000,00

103 000,00
B0 000,00

103 855,0"

1 590,00

B0 000,00

Přrjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov,věcí a JČ

222 00I,00

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 příspěvlcy a náhrady
Ostatnísplátky půjč.prostř,od rozp, územní úrovně

1 500,00

273,t3

164 000,00

130 500,00
225 000,00
201 500,00

136 504,00
22B 500,00
191 378,50

250 801,19

250 B01,19

2 362

302,19

i
141 698,00

90 800,00

Silnice

Dopravníobslužnost veřejnými službami - linková
Pitná voda
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90 800,00
4 354 186,50

269 183,00
50 000,00

4

L72 15;,og
506 822,00

3 753 976,19
L 717 226t1o

4 769 779,09

10 377 069.69

844,82

4zq,oo

141 698,00
90 800,00
4 354 1B6,5n

269 1B3,0.r50
2 500
350
3 753

000,00
244,62
000,00
976,L9
7t7 226,00

t
L3Z27314,31,

(uýpis položek dle odvětvového třídění)

Schválený
rozpočet

2212
2292
2310

23tg

801,00
500,00
220,00

17 424,00

Ostatníneinv,přijaté transfery ze st. rozpo&u
Neinvestiční přijaté transfery od krajŮ

Cestovní ruch

23B,§g-

1 500,00

II. Plnění rozpočtu výdajů
21,43

90
206
57
3

57 500,00
3 000,00

1 706 001,00

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

Přijaté transfery

62 205,74

222 00I,00
57 500,00
3 000,00

Příjem z prodeje pozemků

Převody z rozpočtorných účtů
Převody z vlastní pokladny
Investičnípřijaté transfery ze státních fondů
Investičnípřijaté transfery od krajů

86 168,92
223 455,t4
1 BB5 400,BB

700 000,00

3:ocx Kapitálové příjmy

4111

I343 944,98

3 500 000,00

Příjem ze zrušených místníchpoplatků
Příjem ze správních poplatků
Př.z daně z hazard.her s rnýj.dílčídaně z tech.her
Příjem z daně z nemovitých věcí

2no< Nedaňové příjmy

3111

499 2t9,9t

Příjem z poplatku ze psů
Přúem z poplatku z pobytu

1:oo< Daňové příjmy

2111

t

Rozpočet po
zrněnách

Rozpočet po
zrněnách

820 000,00

820 000,00

819 759,05

2204153,26

6 047 780,94

5 981 781,29

34 740,00

34 740,00

34 740,00

3 055 000,00

3 604 000,00

3 545 814,53
04.07.2022

70i2li29

II. Plnění rozpočtu výdajů

232t

Schválený
rozpočet
Odvádění a čištěníodpadn. vod a nakládání s kaly

3113 Základní školy
3392 Zájmová činnost v kultuře
3399 Oďatnízáležitosti kultury,círlo/a sděl.prostř.
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictvíobce
3429 Ostatnízájmová činnost a rekreace
3631 Veřejné osvětlení
3635 Územníplánování
3639 Komunálníslužby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun,
3725 Využilvánía zneškodňováníkomunálních odpadů
3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody
52L3 Krizová opatření
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek
5512 Požárníochrana - dobrovolná část

1orrz
6tt4
6I7t

6310
6320
6330
6399
6402
6409

(výpis položek dle odvětvového třídění)

Zastupitelstvaobcí
Volby do Parlamentu ČR
Činnost místnísprávy
Obecné příimy a rnýdaje z finančníchoperací

Pojištěnífunkčněnespecifikované
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Ostatní finanční operace

Finančnívypořádání
Ostatní činnosti jinde nezařazené

sALDo pŘÍruŮ a yýon:Ů (Příjmy - výdaje)
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Rozpočet po
změnách

545 000,00

545 000,00

509 165,58

1 330 000,00

1 030 000,00

1 008 080,52

100 000,00

100 000,00

95 447,38

115 000,00

130 000,00

l24 955,60

70 000,00

74 000,00

73 729,00

12 500,00

t2 45t,00
230 69L00

135 000,00

250 000,00

50 000,00

50 000,00

1 1B2 000,00

1 1B2 000,00

B99 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

50 000,00

50 000,00

13 532,00

70 000,00

70 000,00

28 540,00

175 000,00

257 000,00

I92709,59

860 000,00

860 000,00

842 625,00

31 000,00

14 067,00

1 965 000,00

2 040 483,00

1 966 596,17

16 000,00

16 000,00

t5 748,20

150 000,00

150 000,00

143 155,00
2 850 244,62

800 000,00

400 580,00

364 514,00

t4 2L4,00

t4 2t4,00

74 2L4,00

523 892,74

523 892,74

523 892,74

2 558

981,11

4 18B 285.05

04.07,2022
10:21:29

III. Financování

(zapojení vlastních úspor a cizkh zdrojů)

Rozpočet

Schválen,ý

Název položky

skutečngst

po změrrrách

rozpočet

,krátko.dobé financování z tuzemska
Krátkodobé vydané dluhopisy
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů
Krátkodobé přijaté půjčenéprostředky
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčenýchprostředků

+

8111

+

8112
8113

-

_ Bli4

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/- 8115

AKivní krátkodobé operace řízenílikvidity - příjmy
AKivníkrátkodobé operace řízenílikvidity - výdaje

+

2 558 981,11

-

41BB 285,05-

8117

-

BllB

+

8121

+

8123

Dlouhodobé financování z tuzemska
Dlouhodobé vydané dluhopisy
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů
Dlouhodobé přijaté půjčenéprostředky
Uhrazené sp|átky dlouhodob, přijatých půjčenýchprostředků
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních ú&ech

AKivnídlouhodobé operace řízenílikvidity - přúmy
Aktivní dlouhodobé operace řízenílikvidity - r,nýdaje

krátkodobé

fi

-

8122

Bl24

+/- 8L25

+

_

8127
8128

nancování ze zahraničí

Krátkodobé vydané dluhopisy
+
U hrazené splátlcy krátkodobých vyda ných d l u hopisů
Krátkodobé přijaté půjčenéprostředky
+
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčenýchprostředků
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/AKivní krátkodobé operace řízenílikvidity - příjmy
+
AKivní krátkodobé operace řízenílikvidity - Wdaje

-

Dlouhodobé financování ze zahraničí
Dlouhodobé vydané dluhopisy
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů
Dlouhodobé přijaté půjčenéprostředky
Uhrazené splátky dlouhodob. přijaÝch půjčenýchprostředků
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech

AKivnídlouhodobé operace řízenílikvidity - příjmy
Aktivnídlouhodobé operace řízenílikvidity - výdaje

B211

B2t2
8213

8214
8215

82t7
B2lB

+ azzl
- 8222
+

8223
8224
+l- 8225

-

+

-

8227
B22B

Opravné položky k peněžním operacim
Operace z peněžních účtůorganizace nemajícícharaKer
příjmů a vidajů vládního sektoru
Nereal izované kurzové rozdíly
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek

+/_ 8901

+l- 8902
+/- 8905

-

Financování (součet za třídu 8)

2 558

981,11_

4 t88 285,05_

IV. Stavy a obraty na bankovních účtecha v pokladně
Název bankovního účtu
Základní běžný účetÚSC
Běžnéúčtyfondů Úsc
Běžnéúďy celkem
Pokladna
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počátečnístav

k 1.1.

2 877 469,99

Obrat

4 7B5

093,67

7 062 563,66

244,62-

244,62
2 877 714,6t

stav ke konci
vyk. období

4 184
3

849,05
436,00

7 062 563,66
3 436,00

o4.o7.2022
10:21l29

V, Peněžnífondy - informativně
Schválený
rozpočet

Rozpočet po
změnách

počátečnízůstatek

244,62

Příjrrty celkem

Výdaje celkem

244,62

Obrat

244,62-

Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)

změna stavu
Financování- třída 8

244,62

VI. Majetek
Název majetkového účtu

počátečnístav

k 1.1.

Obrat

Konečný stav

Dlouhodobý nehmotný majetek
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

82 509,62

22 079,50

104 589,12

906 935,00

906 935,00

-Dtouhodobý 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

3 756 337,60

3 086 B27,25

31 287,69

9 372 299,16

3 737,63

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
Pozemky
Kulturní předměty

156 5B2 674,37

3 tI8 tI4,94

9 376

19 000,00

036:,79

19 000,00

Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

7 0B4 823,65

3 597 L04,t2-

1 800,00

1 800,00-

3 4B7 7I9,53

Poskytnuté zálohy na dtouhodobý nehmotný a hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Dlou hodobý f ina nčn í majetek
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

^

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetk

82 509,62-

22 079,50-

104 589,12-

276 430,00-

43 0B0,00-

319 510,00-

36 g24 163,00-

2 569 794,00-

2 00B 999,00-

151 965,00-

2 160 964,00-

3 086 B27,25-

31 287,69-

3 118 114,94-

*lprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
Oprávky ke stavbám
Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

39

4g3 957,00-

Materiál
Materiál na skladě

I79 54I,00

149 950,39-

29 590,61

3IO 334,27

24 864,32

335 198,59

Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavníčinno

10 988,00-

6 080,00-

op k odběratelům

17 068,00-

70 0I0,40-

2 852,40

67 158,00-

Zboži a ostatní zásoby
zbožína skladě

Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám

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

2449

Text
Ostatnísplátky půjč.prostř.odrozp. územní úrovně
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Schválený
rozpočet

Rozpočet po
změnách
250 B01,19

skutďnost
250 B01,19
04.07.2022
10:21:29

VII. VyúČtovánífin. vztahů k rozpočtůmkrajů, obcí, DSo a vnitřní převody
Položka

Schválený
rozpočet

Text

4122 Neinvestičnípřijatétransfery od krajů
4134 Převody z rozpočtových účtů
4222 Investičnípřijaté transfery od krajů
5321 Neinvestičnítransfery obcím
5323 Neinvestičnítransfery krajům
5329 Ostatní neinv, transfery rozpočtůmúzemní úrovně
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům
5649 Ostatní neinv, půjčenéprostř. rozp. územní úrovně
6349 Ostatní invest. transfery rozpočtůmúzemní úrovně

Rozpočet po
zménách

skutečnost

50 000,00

50 000,00

2 500 244,62

t7L7

506 822,00

t7t7

226,00

226,00

122 000,00

122 000,00

80 999,00

34 74op0

34 740,00

34 740,00

142 31103

98 056,00

98 056,00
2 B50 244,62

250 801,19

250 B01,19

250 B01,19

I30776,52

175 035,55

175 035,55

WII. VyúČtovánífin, vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu
Uz

PoL

13013 4It6
13013 5011
13013 5031
13013 5032

, rrorr

14004
14004
14004

t4004

;

Ostatní neinv.přijaté transfery ze st,
Nákup materiálu jinde nezařazený
Pohonné hmoty a maziva

5169

Nákup ostatních služeb
Dotace JSDHO - odbor:ná příprava,

:98O71

X

5 069,77-

V

B72,00-

5 600,00

IB8 100,00

3 753 976,t9

X

X

3 753 976,79

5132

Ochranné pomůcky

x
L99,97-

4 354 186,50

Nákup materiálu jinde nezařazený
5161 Poštovní služby
5173 Cestovné
5175 pohoštění
31 000,00

4 24I986,53

3 753 976,19

X

1 500,00-

X

3 000,001 000,001 500,00-

^

X

X

X

X

ItzI99,97

4 354 186,50

I 486 794,48-

31 000,00-

1BB 100,00

X

4 354 186,50-

x
23 000,001 000,00-

X

1BB 100,00

^

18B 100.00

.

x

5 600,00

t88 100,00-

^

31 000,00

5139

Účet. oot, na,.rnýdaje přivolbách do

1BB 100,00

110 698,00

1lo 698,00
5021

x

486794,A8.

^

2 028,00
B72,00
2 700,00

^

5 600,00

4 24I986,53-

!

75 483,00

X

5 600,,00-

ltz

X

5 069,77

V

1BB 100,00-

X

4 354 186,50

Neinvestiční přijaté transf.z
Ostatní osobní výdaje

5 600,00

2 700,00-

Dotace SFŽP - Podpora informačního

4111

75 483,00

X

X

rórnpónzace obcírn za lesy na území

Dotace SFŽP

+,gs,.oo-

X

56 330,E,,
t4 0B2,tJ9,

^

2 028,00-

^

1BB 100,00

Neinvestiční přijaté transf.z

zj

5 600,00

42t3 Investiční přijaté transfery ze státních
612I Stavby
4111

X

x
75 483,00

V,ýdaje

75 483,00
X

Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.
Opravy a udržování

,98Ói'

98071
98071
98071
98071
98071
98071
98071

X

56 330,58_
14 082,65-

X

4 354 186,50

, 9,099.2

skutečnost

Pří,jmy

výdaie

75 483,00

NeinvestiČnípřijaté transfery za
Nákup ostatních sluŽeb
Opravy a udržování

9ooo2

98037

Rozpočet po zrněnách

příjrny

Povinné pojistné na veřejné zdravotní

4116
5139
5156

14004

90992
90992

Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.
Platy zaměst, v pr.poměru vyjma
Povinné poj.na soc.zab.a přísp,na
Dotace úřad práce - VPP

15291 4tI6
15291 5t7I
] í5291
90002 4113
90002 5169
90002 577t
]

Název položky

X

3 753 976,t9

^

4 354 186,50,
L

486794,*

I 486 794,48

110 698,00
110 698,0b

31 000,00
X
X
^

X
X
X

31 0Ó0,00

x
10 200,00
720,00
104,00
2 186,00
129,00
728,00

!4 067,00

IX. Zpráva o v,ýsledku přezkoumání hospodaření
Přezkoumání hospodaření obce Vítkovice bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem ě.42O\2OO4
Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO pracovníky odboru kontroly Krajského rlřadu Libereckého kraje,
Z dat systému GINIS Express Vytlskl Andrea Zachařová

FinanČníokruhy - Účetnicwí 7.06.0 (Vítkovice 0BEC), Verze: 2021,01.D

04,07,z0zz
10:21:29

'

A. Výsledek dílóích přezkoumání:

A,l,

Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílěíchpřezkoumánlzarok2021
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky,

A.ll. Ostatnízjištěnéa nenapravené chyby a nedostatky v průběhu přezkoumánI za rok2021
Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky,

B. Plněníopatření k odstranění nedostatků

zjištěných v předchozích letech:

B.l. Při přezkoumání hospodaření rjzemního celku v předchozích letech
Nebyly zjištěny následující chyby a nedostatky, které byly napraven:

C, Závěr přezkoumánl hospodařenl za

rok 2021

C.l. Při přezkoumání hospodaření obce za roR2021 podle § 2 a § 3 zákona ě. 42OI2OO4 Sb.
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

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

pomérovéukazatele zjištěnépři přezkoumání hospodaření:
,) podíl pohledávek na rozpočtu územního
,.,.,,5,24 Vo
^,lll,
b) podíl závazků na rozpočtu územníhi
.,...,..,.2,24 o/o
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku rlzemního celku........... .,2,90

celku...........
celku,...,,,,...

o/o

k průměru jeho příjmůza poslední 4 rozpočtové roky (§'10
odst, 4 písm, c) zákona č. 42012004 Sb,)
Dluh obce nepřekroěil 60% průměru jeho příjmůza poslední 4 rozpoětové roky ve smyslu zákona é.2312017 Sb., o
pravidlech rozpoětové odpovědnosti,

C,lV. Ověření poměru dluhu r]zemního samosprávného celku

Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vítkovice za rok2021.

X. Finančníhospodaření zřizenÝchprávnických osob a hospodaření s jejich majetkem
HospoDAŘENÍ pŘíspĚVKoVÉ ORGANIZACE - Krkonošská základníškola a mateřská škola Vítkovice, lČO:

70695393

Hlavní ěinnost celkem:

příjmy 5 791 840,-

Kó z toho příspěvek obce 900 000,- Kě

výdaje 5 642 334,- Kč

ospodářská činnost celkem: přUmy
výdaje

725 390,- Kč

650 825,- Kě

Příloha:Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, příloha k úěetnízávěrce

HoSPoDAŘENí oRGANlZAcE ZALožENÉoBc[- Služby Vítkovice s.r.o,, lČo: 25269607
Výsledek hospodaření před

zdaněním: rok2O2Q

1 012 000,_ Kě

rok2021

2 369 000,- Kě

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

xI. ostatní doplňuiícíúdaie
HosPoDAŘENl oBcE:
Příloha: Fin2-12, Rozvaha, Yýkaz zisku a ztráty, Příloha

HosPoDAŘENl s MAJETKEM - Výsledek inventarizace:
Z dat systému GINIS Express vytlskl Andrea Zachařová
Flnančníokruhy - Účetnlctví 7,06.0 (Vítkovlce OBEC), veftei 2021,01,D

04,07.zoz2

70i2Ii29

Na základě inventarizačních zápisů nebyly zjištěny inventarizačnírozdíly.

Příloha. lnventarizačni zpráva k

31 ,12.2021

S celým obsahem závěreČnéhoÚČtu je možnése seznámit v kanceláři obecního úřadu ve Vítkovicích ve dnech:

Po
sT

B.00-.l2.00
8.00-12.00

13.00-16.00
13.00-16,00

Návrh závěreČného ÚČtu bylzveřejněn od 19,5.2022 do29&:ffiŤ2, schválen zastupitelstvem obce dne29.6.2022

23122.

usnesením číslo

\.'},

Lci*

Zveřejněno: 4,7.2022

Razítko účetníjednotky

ffi-!
fibec VítkOviCe
ll e,#
l orrruruo, cz00276260
243
trEl
ty&', il st cst vítkóvice
730
Dlč

,ó

'\&d/

?-

v Krk.

38

tet.

582

ffi9tť}9,H;řlll[i,

Osoba odpovědná za účetnictví

/^/*@
Osoba odpovědná za rozpočet

Statutární zástupce

Z dat systému GINIS Express Vytisk| Andrea Zachařová
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KRAJsKÝ UŘno llBEREcxÉHo KRAJE
citjbol ktlniroly

č.1,, lr_oz 23l2tlHni

ZPRÁva

o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Vítkoviceo IČo 00276260, zi rok 2021
Přezkoumání hosPodař'ení obce Vítkovice za rok 20Zl ve smyslu
ustanovení 42 zákona
Sb., o obcích, Ve zněrli pozdějších předpisťr a v souladu §se zákonem

Č,12812000
Č,42012004

Sb., o Přezkournávání hóspodařerrí úzómních satnosprávrrých celků
dobrovolných svazkŮ obcÍ, ve zněni pozdějších předpisů, bylo zaliájeno'
cloručerrím
.
oznámení o zahájení přezkoumání
hospodaiení dne t7. g, 2ó2l.
a

Př,ezkoumané období od

l.

2,

l. l .2021do

31

.

12. 2021

DÍlČÍPřezkoumání bylo vykonáno na obecním úřadtr dne 6.
|O, 2O2I.
ZávéreČnéPř'ezkoumání bylo vykonáno na obecnítn ťrřaclu drre
6. 4.2022.

Přezkournání vykonala:
ing, Nikol Hnízdilová, kontrolor pověřený řízením přezkournání,
ev. č. l007.

Pověření k výkonu Přezkournání podle 5 zákon a č. 420/2004
Sb., ve znění pozdějších
§
PředPisŮ a § 4 zákona Č. 25512012 Sb., o kontrole , ve zněni pozclějšíclr předpisťr, vydal
Mgr, René Havlík, ředitel Klajského úřadu Libereckého kraje, poá e .
i.it-r-ďzzlizttuni ane
16. 9.2021.
Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.
Poslední kontrolní Úkon před vyhotovení m zprávy byl proveden
dne 6. 4, 2022.
popis ťtkonu: seznátnení starosty
obce s výstódtyt<ontroly.

při přezkoumání byli

přítomni: Milan

Rychtr - starosta obce,
Andrea Zachaíová- účetníobce.

I i420 48íj 226 í)/3 §
Ljbeiecký

klaj

U Jl:ztl 642i2a,461 80 Llbeícc '2

nikol.hnizdilova(:)kraj-lbc.cz

c51b,rkw
yyww.ktil1-1bc.cz

Di]lová schťánka:

lčo zoagtsos
DlČ 0Z7D8g1508

Předmět přezkoumání:
předmětem přezkor_rnrání 1rospoclař,ení jsor-r oblasti hospodaření trvedené v § 2 odst,
v § 3 tohoto zákona.
1 a2 zákona č.42012004 Sb., pósouzené podle hledisek uvedených

oblasti, které byly předrrrětern přezkor-rrnání hospodaření v člerrěníPodle

§ 2

odst,

1a2uvederréhozákona:
_ ustanovení § 2 odst. 1 písnr. a) plnění příjrrrťr a výdajů rozpoČttr vČetně peněŽních
operací, týkajícíchse rozpočtových prostř,edkťr,
_ uitunouerrí § 2 odst. 1 píirn. b) finančníoperace, týkajícíse tvorby a pouŽití peněŽních

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
-

fondů,
ustanovení § 2 odst. l písm. c) náklady a výnosy podnikatelské Činnosti Územnílro
celku,
ustanoveni § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkajícíse sclruŽených prostředkŮ
na
vynakláclaných na zák!ádě smlor,tvy mezi dvěma a více ťrzemními celky, anebo
základé smlouvy s jinými právnickýrrri nebo fyzickýr"ni osobami,
ustanovení § 2 oaŠt,l písrn. e) finančníopeťace, týkajici se cizích zdrojťr ve stnyslu
právrríclr předpisů o účetnictví,
ustanovení § ) oclst. 1 písm. f) hospodař,ení a nakládání s prostředky poskYtnutými
z Národnílró fonclu u , dulšírniprostředky ze zahraničíposky'tnutými na základě

mezinárodních smluv,
ustanovení § 2 odst. l písrn. g) vyúčtovánía vypořádání finanČních vztahŮ ke státnímu
rozpočtu, ť rozpočrůmklajů, k rozpočtůmobcí, k jinýrrr rozpoČďrm, ke státním
fondům a k dalšímosobám,
ustanovení § 2 oclst. 2 písn-r. a) nakládání a hospodaření s majetkenr ve vlastnictví
úzernního celku,
ustanovení § 2 odst. 2 písrn, b) nakládání a lrospodaření s lnajetkern státu, s nímŽ
hospodaří územnícelek,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadáváni a Lrskutečňování veřejných zakázek,
s výjimkou úkonť, a posfirpů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláŠtního
právního předpisu,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek azávazŇ a nakládání s nimi,
ustanoveni § z odst. 2 písm. e) ručerríza závazky fyzických a právnických osob,
ustanoveni § z odst, } písm. f) zastavování movirých a nemovitýcli věcí ve prospěch
tř,etích osob,

ustanovení § 2 odst. 2 písnr. g) zíízovanívěcných bř,emen k majetktr ťtzemnÍho celku,
ustanovení § 2 odst. 2 písrn. 1r) ťrčetnictvívedené územnímcelkem.

při posuzování jednotlivých právních úkonťr se vychází ze zněni právníclr PředPisŮ Platnýclr
ke dni uskutečnění tohoto úkontr.

podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 42012004 Sb. nebyly předrnětem přezkoumání Údaje,
na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

A.
A.I.

VÝstedek dílčíchnřezkoumání

Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčíchpřezkoumáníza rok2021

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

1

-L-

A,IL

Ostatní zjiŠtěnéa nenapravené chyby a nedo§tatky v průběhu přezkoum
ání za
rok2O2t

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

B.

Pllění 9p4tření k
v předchozích letech

B,L

odrt.unění nudo.tuíků,iištěnÝ.h

Při Přezkoumání hospodaření územníhocelku v předchozích letech

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Yer Z
u
íh
renl
rok
Při přezkoumání hospodaření obce za rok2021 podle 2 a
§
§
č.42012004
Sb.

3

zákona

Nebyly zjištěny chyby a rredostatky.

C,n,

UPozorněnÍ^ na případná rizika, která |ze dovodit
ze zjištěných chyb
a nedostatkŮ, která mohou mít negativní dopad na hospodaření
územníhocelku
v budoucnu:

Při Přezkoumání hosPodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která
by mohla mít
negativní dopad
na hospodaření územníhó ceku v budoucnosti.

C.III.

Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

celku
celku

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního
b) podíl závazkú na rozpočtu územního
c) Podíl zastaveného rnajetku na celkovénr majetku

C,IV,

úzenrního celku

. 5,24 oÁ
...... 2,24 oÁ
...... 2,g0 yo

Ověření Poměru dluhu územníhocelku k průměru jeho příjmů za poslední
4 rozpočtovéroky (§ 10 odst.4 písm. c) zákona t. ažonoólšu.i-

Dluh obce nePřekroČil 60 % pruměru jeh_o příjmůza posledni 4 rozpočtové
roky ve smyslu
zákona č.23l20I7 Sb., o pravidlech rozpoětóvé odpově'dnosti.

V Liberci,

dne

2l. 4. 2022

Jrnéno a podpis kontrolora provádějícího přezkoumání hospodaření:

Ing.

lng. Nikol Hnízdilová

w

Nikol Hnízdilová

kontrolor por,ěřený řízením piezkoumání

3]%Ť]i|§ŤJ,;,
podpis

-3-

.

_

je návrlrem zprávy o výsleclku přezkor,rmání hospodař,ení, ke kterému lze podat PÍsemrré
kontrolorovi
stanovisko ve thnte ao 15 dnů ocle dne dortrčenínávrhu této zprávy,
tento návrh
pověřenému řízením přezkor"rmáni. I(onečným zněním zprávy se stává
písm, d) zákona
okarnžikern nrarnélro irplynutí výše Lrvedenó lhůty, ctle § 6 odst. l
č,42012004 Sb.,
přičernžse jederr stejnopis předává zástupci
se vyhotovuje ve clvott stejnopiseclr,
-anini,
stejnopis se zak\ádá clo přísluŠnéhosPisrr odborr"t
kontrolovaného strbjektu a
kontroly kraj ského úř,aclu,
v
nedílnou součástízprávyje seznam př,ezkor-rmávanýcl. písemností trvedených PřÍloze,

V kontrolovaném období dle prohlášeníobce:

-

obec neliospodařila s majetkem státtt,

neručila svýrn rrlajetkern zazávazl<y fyzickýclr a právnickýcll osob,
nezastavila movitý a nemovitý nrajetek,
o přijetí nebo
neuzavř.ela smlouvu o výpťr.lčcetýt<a;ici se nemovitého rnajetkLr, smlouvtt
závazku
poskytntrtí úvěrlt, snrtóuuu o převzetí dluhu, stnlouvu o přistouperrí k
a smlouvu o sdružení,
rrekorrpila ani neprodala cennó papíry, obligace,
neusktttečnila maj etkové vklady,
13412016 Sb,),
a uskutečnila verějné zakázky rnalého rozsahu (§27 zák, č.

hosPodař'ení obce
Starosta obce byl seznámen s návrhem zprávy o výsledku přezkoumáni
Vítkovice a tento návrlr zprávy s ním by| projeclnán. Zprávu o výsledkrr přezkoumání
obce Milan
hospoclaření o počtrr 16 stran po jejím projednání a seznámeni pÍevzal starosta
tihru*l \lťtkt*rrige
f-řT4o.*=t
,'fii{ť
utťl l:t(J()2T6260
/4,a.
l [,o,'xti:tl,
l; i l rit \,í,llilr;,,,i,
l(ík. 2'

Ryóhtr.

{0/t/

i

,

iti, 4ii l liii7

(:

}icl;rr,,)Vi l

i<

t:,ií)

rlv it:cv kt,il. t:i:

tltťw. v il!tcrvir:;rlvlrrii,

Milan Rychtr

ilr

razítko, podpis, dne

staťosta obce

-4-

Příloha

umanl

Návrh rozpočtu
Návrh rozPoČtu na rok 202I byl zveřejněn v období od 9. 3. do 24. 3.202I.
Rozpočet byl
navržen jako vyrovnaný, (v Kč):

Příjmy 15.245.000
Výdaje l5.245.000
Financování 0

Pravidla rozpočtovéhoprovizoria
Pravidla rozpoČtovéhoprovizoria byla schválena zastupitelstvem obce (dále Zo) dne
16. 12.2020 usnesením č. 70120 v následrrjící podobě: běiné výdaje budou čerpány do výše
max, 25 oÁ schváleného rozpočtu 2020, čerpání účelovýchpiostiedku, které buáou kryty
dotacemi, Proběhne v. souladu s podrnínkami poskfnutí této dotace a schválenými
uzavřenými smlouvami, dofinancovány budou akce rozpracované v rocg 2020, jejíchž
dokonČeníPřiPadne na l. čtvrtletíroku 202I, budou poskytnuty příspěvky příspěv[Óvým
otganiz.acim (dále jen PO) ve výši příspěvku poskytnutého v áaném Óuaóui před-chozího
,otu,
to_.samé se týká případných dotací, budou naplněny smluvně ošetřenézáva)ky,jejichž
plněni
PřiPadne na l. Čtvrtletíroku 2021,případné dalšívýdaje přesahující uvedené musí odsouhlasit
Zo,
Rozpočtová opatření
§_31 12.202l byla Zo schválena 4 rozpočtová opatření (dále jen Ro):
Ro č, 1 schválené Zo dne28.6.202l usnesením č. 37l2l, zveiejněné 8.7.202t,
RO Č. 2 schválen é ZO dne 15, 9. 202I usnesením č. 42121, zveřejněn é 29. 9. 2O2l,
RO Č. 3 schválené ZO dne27. I0.202l usrresením č. 45l2I, zveiejněné I. IL 202l,
RO Č. 4 schválené ZO dne 13. 12.202l usnesením č. i3lzl,zveřejněné 3. 1.2022.
RO se do vývoje rozpočtu promítla následovně (v Kč):
Příjmy
Výdaje
Schválený rozpočet
15.245.000,00
15.245.000,00
Roč. l
4.395.12],68
3.595.127 ,68

Roč.2

Ro č.3

Rozpočet po změnách

479.674,32
1.353,956,94

95.233,00
357.000,00
-4

Financování
0,00
_800.000,00

-384.441,32
-996.956,94

21.809.17),,]9 19.250,190,68

-2.558.981,11

Schválená RO byla rozepsána a promítnuta do výkazu o plnění rozpočtu FIN 2
- 12 M
k 31, 12. 202L.
t Dle usnes eni ZO č. 3ll7 ze dne 1 l . 1. 20l7 byl starosta
obce pověřen ke schvalování Ro.

Schválený rozpočet
RozPoČet na rok 2021 byl schválerr ZO dne 24,
vyrovnaný v sorrhrnných objen-rech (v Kč):
Příjmy
l5.245.000
l5.245.000

Výdaje

-5-

3, 202t

usnesenítn

č. 8/21

jako

Financování

0

Schválený rozpočet byl zveřejněn od 9. 4. 2021 a jeho data byla poíízena do výkaztr FIN
2 * 12 M pro lrodnocení plnění rozpočtu.

kazatelů zř ízený m o rga n izacím
V rárrrci schválenélro rozpočtu obce na rok ZO2l (usneseni č. BlZl) byl PO ,,KlkotroŠská
základní a rnateř,ská škola Vítkovice" schválen příspěvek na provoz ve výŠi1.200.000 KČ.
příspěvek byl sdělen clopisern ze dne 30. 3. 202l. DIe výkazrr FIN 2 - 12 M bYlo
jednání ZO dne
t< :i. s. 2021 poskytnuto 300.000 Kč (25 %), Příspěvek na provoz byl na
13.1,2.2021 rrsnesením č, 53121 ponížen o částku 300.000 Kč (v rámci 4. RO), d. celkem
příspěvek ve výši 900 tis. Kč, Sníženíneinvestičníhopříspěvktr bylo sděleno PO dopiserrr ze
clne l4. 12. 202l . K 3 1 . 12.202l byl příspěvek poskytnut v plné výši (900 tis. Kč).

S

tanove ní záv azný ch

u

Střednědobý výhled rozpočtu
Dne 16, Lz,2019 Zo usnesenítn č, 65l|9 schválilo střednědobý výhled rozpočtr-r na období
202I _ 2023. Návrlr střeclněclobého výhledu byl zveřejněn od 29. II. 2019 do 16. 12. 20|9 na
úřednídesce a na intemetových strárrkách obce. Schválerrý stř,ednědobý 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

1.052
11.305

1

0
0

1.052
11.305

1

Dne 13. |2,2O2| ZO usnesenítn č.5612l sclrválilo stř,ednědobý výhled rozpoČtu na období
2023 -2025. Návrh střednědobého výhledu byl zveřejněn od 26, |1,2021 do 3. 1.202| na
úřednídesce a na intemetových stránkáclr obce. Schválený střednědobý výhled rozpoČtu byl
zveřejněn od 3, 1 . zO22 a předpokláclal vývoj příjnrů a výdajů (v tis. Kč):
Příjnry Výdaje Saldo P a V
Rok
2023

z024
2025

l0.700
l .052
11.305
1

10.700

0

I|.052

0

11.305

0

Závěrečný írčet
Závěrečný ťrčetobce zaro\< 2020 spolu se Zprávou o výsledkrr přezkournání hospodaření obce
za rok 2020 (dáIe jen zpráva), projednalo a schválilo ZO dne 9. 6. 2021, ttsnesení č. 32l2l se
záv ěretn,,b ez v ýhr ad",

-

návrlr závěrečného ťrčtr.ra zpráva za rok 2020 bylry zveřejněny od 17.

-

schválený závěrečný účeta zpráva byly zveřejněrry od 8.1 .2021.

5.202I

do

9.6.202l,

Bankovní vYpis

Obec používala 5 bankovních ťrčtůse zťrstatky dle předložených bankovních výpisů (dále jen
BV) k 3I.12.202|:
Běžnéirčty (účet23l )
č. ú.262558110100 (23l 100)
e.
čs l. t263094349/0800 (23I200)

KB

1,673.068,29 Kč (BV č. 12)
I.967.901,29Kč (Bv č. 012)
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čNn e . ú.94-5651245l10710 (231 300) 3,349.]86,40 Kč (Bv č. 50)
KB č.ú,43-20B8450207/0l00 (0500)* 7l.B07.68 Kč (BV č. l2)

Celkem

7.062.563,66 Kč

x

Zťrstatek ve výŠi244,62 I(č byl přeťrčtován z účtu236
- Běžnétlčty fonclťt úzenlních
scunosPrávných cellcŮ na ÚČet 23I Záktadtlí běžný tičet tizemních scttttosprávných cellcťt.
-

StavY finanČníclrprostředkťr podie výpisťr souhlasily se zůstatkern ítčtu231 výkazu Rozvalra
a výkazr"r FIN 2 - 12M r', 6010 a 6030.
ZŮstatek na ÍrČtuhospodářské Činnosti KB č. 78-961220020]l0l00 ve výši98.247,73 Kč (BV
č. 12) souhlasil se stavet,n na ťrčtu241 v Rozvaze.

Dohoda o hmotné odpovědnosti
I(ontrole byly předloženy Dohody o lrmotné odpovědnosti se zalněstnanci obecnílro ťrřaclu
adrnirristrativaze dne 1. 4,2020 a účetníze dne l9. 10. 2016.

Hlavní kniha
BYla PředloŽena Hlavní kniha účetnictvíza období 1
Gordic.

-

1212021 vygenerovaná

-

z proglamu

Inventurní soupis majetku a závazků
K Provedené inventarizace majetku a závazkťr k 3l , 12.202l byly kontrole předloženy:
- Plán inventur na rok 202l ze dne 14, 12. 2021 (schválený Zo'dne 26. 10, 202L

-

usnesením Č,46121), který obsahoval tennín zahájeni a ukončeníčinnosti inventurníclr
komisí (1. 1. - 3l. l, 2022), vypracování inventarizačni zprávy do 3l. I. 2022,
jmenování inventarizačních kornisí,
Protokol o proškolení inventarizačnich komisí dne 17. 12. 202l,
Inventurní soupisy k používanýmúčtůmvč. příloh,
InventarizaČni zpráva rck 2021 ze dne 27 . l. 2022 s konstatováním, že rrebyly zjištěny
inv entarízač n í ro zd í l y.

Kniha došlých faktur

KrrihY Přrjatých faktr.rr byly vedeny v progralnrr GINIS Express. obec vedla číselnéřady pro
fakturY.Přijaté v hlavní činnosti, vedlejšíčirrnosti a záiohové faktr_rry. Zůstatek na účtu
32l (AÚ 0010 hl, činnost, 0110 hospoaárstá čirrrrost) - Doclctvcttelébyl vykázán v celkové
výši 80.690,08 Kč, zůstatek na účtubude zkontrolován k 31. l2.202t v rámci inventarizace.
Kontrolovány byly doklady (zaúčtovánía ťrhrada) v lrlavní činnosti d. č, 235 240,245 * 246
a v hospodářské činno stí č, 467, 47 I, 495, 497 49g, 502
504, 506 - 509 a 5 1 3.
Stav ÚČťu 32I k31. 12.2021 byl vykázán v Rozvaze ve výši 22I.212,58 Kč a byl ověřen
rárnci dokladové inventury (doložen seznaln neuhrazených faktur se splatností v roce 2022).
K 31. 12. bylo v hlavní Činnosti evidováno 456 přijatých faktur v objemu 12.849.486"33 K8,
kontrolovány byly faktrrry č. 3 88 - 391, 40I, 4l3, 4lg, 42l , 422, 427 , 430, 432 a 433 ajejich
ťlhrada (BV č, 48, 50, 5l a 53), Nebyly zjištěny nedostatky.

-7

-

Kniha odeslaných faktur
Knihy odeslaných fakttrr byly vedeny v programrr CtNtS Express, Obec vedla číselnéřadY
pro iaktLrry vyclarré v hlavní činnosti a hospodář,ské činnosti. Při dílčírnpř'ezkotrnrání byly
)kontrolovány fakttrry v hlavní činnosti č. 2I1026, 27, 30, 3l. Zťrstatek na ťrČttr
311 - octběratelé v Rozvaze byl ve výši l60.129,23I(č, zťrstatek tra ťtČtt-tbr-tde zl<orrtrolován
k 3l. 12. 202l v rámci inventarizace.
Stav ťrčttr311 k 3I.12.202I by|vykázán v Rozvaze ug 1,ýši 660.8]521 KČ a byl doloŽen
vránrci doklaclové inventury. K 3l. 12, bylo ve vedlejšíčirrnosti evidováno 31 faktur
v objemtr 314.263,89 Kč (všeclrny fakttrry byly k rozvalrovému dni trlrrazeny) a v hlavrrí
činnosti 46 vydaných fakttrr v objernu 734.208,74 Kč (nebyla ulrlazena faktura č.2II045 ve
výši 1.925 I(č). Kontrolovány byly fakttrry v lrospodářské činnostiČ.29- 31, BV Č.48,51
a v hlavní činnosti č.31 - 40,42, BV č, l2. Nebyly zjištěny nedostatky.
Oclměňování čIenůzastupitelstva
K l. l. 20l8 obec vykázaÍa351 obyvatel. Odrněny nettvolrrěných zastupitelťr byly schváleny
na zasedáni Zo dne 19. 12.20l8 usrresenírn č. 65/l8 s ťrčinnostíod l. l .2019. Kontrolou
jsou
správnosti vyplacenýclr odrrrěn uvolněného starosty a neuvolněných zastupitelŮ, kteří
piedsedy výbórů, členy výboru a ZO (os. č. 57 , 24] , 269,3 l l a 156) clle výplatního lístku za
8l202t nebyly zjištěny neclostatky. Dále byly předloženy mzdové listy I - 1212021 starosty,
místostarosiy, předsedů výborťr a člena výborr,r (os. č. 57,28I,247,269 a 311), nebYlY
zjištěny nedostatky.

Pokladní kniha (deník)
obec vedla tři pokladny - hlavní pokladnu (ičet261 0300) a dvě pokladny pro hospodářskou
čirrnost (účet261 0001 trbytovna a ůčet261 0002 obchod). Pokladrií knihy byly vedeny ruČrrě

- samopropisovací pokladní knihy.
K 31. iz.zozl bylo v hlavní pokladně vystaveno 641 příjmovýclr a výdajových pokladních
doklactů s lirnitem ve výši 100,000 Kč, který nebyl v kontrolovaném obclobí (k 31.8.)

překročen. V rárnci přezkournání byly ověřeny cloklady hlavní pokladny z měsíce slpna,
.tot tuay č,424 - 463 a 5]5 - 616. Zůstatek v pokladní knize k 31. I2.2021 se shodoval se
zťtstatkem na účtu261.0300 v Hlavní knize a s ř. 6040 výI<azu FlN 2 - 12 M.
K 31. 12.2021bylo v pokladně ubytovna vystaveno 106 příjrnových a výdajových dokladŮ.
V rárrrci přezkoumání byly kontrole podrobeny doklady pokladny ubytovny za měsíc
červenec, doklady č. 8066 - 8077 a 8097 - 8106. Zůstatekv pokladní knize k3I.12.202I se
shocloval se zťlstatkem na itčtu 2ó1.0001 v Fllavní knize.
K 31. I2. 2021 bylo v pokladně obchodu vystaveno 687 příjmovýclr a výdajových dokladťr,
lirrrit nebyl vnitř,ní srněrnicí stanoven. V rárr,ci přezkoumárrí byly kontrole podrobeny doklady
-I'ržby z obchodu byly převáděnY
poklaclny obchodr_r v měsíci srpnu, doklady č. 9394 - 9412,
clo poklaclny ubytovny a poté na bankovní ťrčethospoclářské činnosti. Zťrstatek v pokladní
knize k 3I. 12.202I se slrodoval se zůstatkenr na účttt26L0002 v Hlavní knize.
Součet zťrstatkťrv pokladních knilrácli souhlasil s vykázanýtn stavent na irčtu 26I - Pokladna
v Rozvaze, stav ťrčtubyl ověřen inventarizací.

Příloha rozvahy
Kontrole byla předložena Př,íloha sestavená k3lr 12,202I. Na podrozvahových účtechbylo
účtovánona ťrčtu90l - Jiný drobttý dlouhodobý nehrnotný ntajetelc (8,97 tis. Kč), účet
902 - Jiný drobný dlotthodobý majetek (1.201,8 tis. Kč), na účtu909 - Ostatní majetelc
(977 tis. Kč), na účtu915 Ostatní krátlcodobé podmíněnépohledávlcy z transferťt
(851 tis. Kč),956 _ Ostatní dlouhodobé podmíněnézávazlql z transJbrti (l30,8 tis, Kč) a na
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ÚČtu 982 Dlouhodobé podmíněnézávazlcy z poslEmlttyclt garancí jeclnorázových
(5.552 tis. KČ - ručitelský závazek obce společnosti Služby Vítkovice s. [. o. _ finanční
leasing s Povinnosti koupě předmětu leasingrr Technoalpin sněhová děla 2 ks a Kássbohrer
Pisten Bully 600 sněžná rolba viz bod Smlouvy o ručeni;. Ve výkazu v části D.2. aD.3.
nebyly uvedeny údaje o lesních porosteclr.

Rozvaha
Kontrole byla předloŽena Rozvaha sestavená k 31. t2.202I. Stálá aktiva po proúčtované
korekci Činila 145.950 tis. Kč. Meziročně vzrostl zůstatek na účtu02l _ Staiay'g minulém
období §tav ve výŠi1l1.405 tis. Kě, běžnéobdobí stav ve výši ll7.089 tis. Kč, největší podíl
na nárusfu měl Projekt ,,Rozšíř'enívodovodu Vítkovice Vutmovka" a cyklotiasy). bb."
v kontrolovaném období evidovala dlouhodobé pohledávky ve výši l95,7 tis. Kč, dlouhodobé
závazkY ve výŠi3.557,9_tis, Kč (zálohy na transfery). Kráikodobé pohledávky byly vykázány
ve výŠi6.018,95 tis. Kč, obec tvořila opravné položky k pohíedávkám celkem've vi,Úi
84 tis. Kč (účtyl92 a l94) a krátkodobé závazky vó vi,si 2,457 tis. Kč. Zůstatky na
rozvahových ÚČtech byly doloženy v rámci inventatizace. Kontrolou stanovených ,urěb nu
tomto výkazu nebyly zjištěny nedostatky.

účetnicwíostatní
Kontrolou bYlo ověřeno, Že správní Činnost vykonává úředník, který složil zkoušku zvláštni
odbomou zPŮsobilost ke správní agendě (správa daní a poptaÚ<ů;. osvědčeníze dne
29, 4. 2009.
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Yýkaz FIN 2 - 12}ú sestavený k3l, t2.2021 obsahoval následující hodnoty po konsolidaci
(v Kč):

schválený rozpočet Rozpočet po zrněnáclr skutečnost % Ru
Příjmy
5.245.000,00 2t .809 .I7 ,7g
22.479 .437 ,7 l
03,07
Výdaje 15.245.000,00 19.250.190,68 l8.29t,t52,66
95,02
Financování
_2.558.981,1l -4.1s8,285,05 x
0,00
1

Z

I

1

výŠeuvedeného vyplývá, Že pii naplnění příjmů po změnách na l03,07 % (22.479 tis.
Kě)

a ČerpánívýdajŮ rozpoČtu po změnách na 95,02 %
salda příjmů a výdajů v objemu 4.188 tis. Kč.

Yýkazzisku aztráty

(I8.29I tis. Kč) bylo dosaženo kladného

Kontrole byl předloŽen Výkaz zisku a zttáty k 3L, t2. 202L obec vykonávala hospodářskou
Činnost, která spoČÍvalav provozování obchodu a ubytovny. Dne 13. 12. 202l Zo
odsouhlasilo usnesenim ě.54121 převod účetnictvíobchodu a iošty Partner od l. 1.2022
z hosPodářské Činnosti do hlavní činnosti. Za sledovanó období obec vykázala následující
hodnoty (v Kč):
Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem
Náklady celkem
16.194.927,10 4.358.285,20 20.553.2l2,3O
Výnosy celkem
I7.743.237,57 4.159.306,tI 2I.902.543,68
Výsledek hospodařeni 1,,548,3t0,4'| -Ig8.g7g,09 1.349.331,38
Výsledek hospodaření - zisk souhlasil s údajem v Rozvaze výsledek hospodaření běžného
účetníhoobdobí k 31. 12, 202l,
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Yýkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací
ZÓ na svém zasedání dne g,6.2021 sclrválilo tlsnesenínr č.28121 hospoclářský výsledek zisk z roku 2020 ve výši ]|.155,36 Kč PO Krkonošskézákladni školy a mateřské Školy
Vítkovice a jelro převedení na úrčet432 - Nerozclělený zislc, netthrazenťL ztráta z tninulých let.
Zí,izovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací
obec byla zř,izovaielem PO Krkonošská záklaclní škola a mateř'ská škola VÍtkovice,
Ičo 70695393. Kontrole byla předložena zíizovací listina ze dne 1. 4. 2010, schválerra
usnesením č,21l|0 ve znění dodatku č. l ze dne 18. 11, 2010, ZO na svém zasedání dne
|3.|,2O16 schváli|o usnesením č.2l16 clodatek č.2.Y kontrolovanérn období nebyla dle
vyjáclření ťrčetníobce provedena ťtprav a ziízovaci 1istiny.

Listiny o založení právnických osob
obec založila v roce 1997 jako jediný společníkobchodni společnost Slrržby VÍtkovice,
s, r. o., Ičo 25269607 s majetkovou ťrčastíobce ve společnosti 13,600.000 Kč (ťrčet
061 - Mcjetkové účastiv osobťtch s rozhochLjícím vlivenl).
Darovací smlouvy
Darovací smlouva na finančníclar zavřená mezí obcí (dárce) Oblastní charitou Jilemnice
(obdarovaný) dne 1.4,2021 na poskytnutí finančnílrodarr"t v částce 5.000 KČ. FinanČníČástka
byla odeslána dne |0. 5,20Zl z účtrrveclenélro rr ČS.
Darovací smlouva uzavíenámezi FO (dárce) a obcí (obdarovaný) dne 9,8.202l na finančrrí
částku ve výši 220.000 Kč za účelerrrvšeobecného rozvoje obce, FinanČníprostř'edky byly
přryaty v hotovosti _ příjmový pokladní doklad č,446 ze dne l8. 8. 2021.
Darovací snrlouva uzavíenárrrezi FO (dárce) aobcí (obdarovaný) dne 24.5,2021 na finanční
částklr ve výši 5.000 Kč za ťrčelernvšeobecného rozvoje obce. FinanČníprostředky byly
přr.laty dne 25. 5.202l, KB BV č. 21.

Smlouvy a dalšímateriály k poskytnufým účelovýmdotacím
Smlouvá o poskytnutí návratné finančnívýp_omoci právnické osobě ttzavíená mezi obcí
(poskytovatei; a jilemnicko _ svazek obcí, IČO 70694061 (př,Íjemce) dne 31.3,202l na
předťinancování projektu ,,Jilemnicko - Systém oddělerrého sběru materiálově využitelných
Ódpadů" spolufináncovaného z Operačníhoprogramu životníprostředí. Finančnívýpomoc do
výše 250.801,19 Kč je poskytována výlučně na výše uvedený Účel. Poskytnutí finanČní
výpomoci je bezúročné.Příjemce se zavazttje vrátit zapůjčenéťrnančníprostředky do 10 dní
od připsání dotace na účetpříjernce ze strany poskytovatele dotace, nejpozději do
31. 10. 2022. o výši poskytnutého příspěvku a uzavření smlouvy rozhodlo ZO dne
24. 3.2021 usnesením č. 7l2l na zák|adé žádosti. Finančníprostředky ve výši 250.801,19 Kč
byly odeslány dne 26.4.202l, ČS gV č. 004. Smlouva byla zveŤejněna na stránkách obce
dne 3I.3.202L Částka ve výši 250.801,19 Kč byla vrácena na účetobce dne 18. 10. 202I,
KB BV č,42.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vítkovice uzavíená mezi obcí
6osŘytóvatel) a Jilemnicko - svazek obcí, IČO 70694061 (příjemce) dne 13. 1.202l na
poskytnutí investičnídotace na nákup Areálu Mříčná, který bude sloužit k zajištění zázemi
pro společnou teclrniku Jilemnicka - svazku obcí a také jako zázemi pro budoucí regionální
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odPadové centrum pro Územní Členských obcí Jilemnicka _ svazku obcí,
a movitých věcí
nacházejicich se v Areálu MříČná, Celková výše investičnídotace činí261,553,06Ki
a bude
PoskYtnuta na ťrČetpříjemce následovně: do 3l. 3. v částce 65.388,26 Kč, kdykoliv od
PodPisu veřejnoprávní smlouvy, nejpozději do 30. g.202l v částce 65.388,26 Kč, kdykoliv od
podpisu veřejnoprávní smlouvy, nejpozději ,do 3 1.3,2022 v částce 65.388,26
Kč, kdýkoliv od
PodPisu veřejnoprávní smlouvy, nejpozději do 30. 9,2022 v částce 65.388,,26Kě. přijemce se
zavazuje dotaci vYuČtovat nejpozději do 3l. 12. 2022. O poskytnutí dotace a
uzavření
veřejnoPrávní smlouvy rozhodlo ZO dne 1 8. 12. 2020 usnesením č.-80 l20 na základě
žádosti.
FinanČníProstředky ve výši 65.388,26 Kč byly odeslány dne 31.3.202I, čs ev
I. oo:
a stejná Částka dne 31.8,2021, ČS BV č. 008. Smlouva byla zveíejněna ná
stránkách obce
dne 14. |.202l.

Smlouvy a dalšímateriály k přijafým účelovýmdotacím
V období od l. l .2021 do 3l .12.202l obec obdržela následující účelovédotace:
Položka 41l l
- PřísPěvek ze státního rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu
ke zmírněnínegativních dopadů působnosti zákona č. g5l202i Sb., o kompenzáčním
bonusu Pro rok 202L na daňové přťmy obci, ÚZ 98037, nepodléhá finančnímu
vYPořádánÍ. V kontrolovaném období zasláno celkem 110.698 Kč (obec obdržela
částku 2I.604,93 Kč dne 2l. 4, 202l, ČNB gv č. l0, částku 84.441,32 Kč dne
16.7.2021, ČNB BV č. 19 a částku 4.65I,75 Kč dne 18. 1b. isz|,čNg gv e. so.
- Rozhodnutí Ministerstva financí o poskytnutí dotace _ účelovéneinvestičníprostředky
na Úhradu výdajŮ vzniklých obcím na územi Libereckého kraie v souvislosii
s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konuných
ve dnech
8. a 9. 10., koneČnévyúčtovánído 15. 2._2022,ÚZ gg071, frnančníprostředky
ve výši
31.000 Kč byly přijaty dne l .9.2021, ČNB BV ě. 29. Dte předloženého Finančniho
vYPořádání dotací nebyla dotace v plné výši vyčerpána, vratka ve výši 16.933
Kč
byla odeslána dne 1.2.2022, ČNs gv e. +.

Položka 4112

-

dotace na souhrnný finanČnívztah státního rozpočtu k rozpočtůmobcí pro

rok 2020 ve
výŠi90.800 KČ, k 31. 12. 202I bylo přijato 90.800 Kč tj. L00 % určóných na výkon

veřejné správy.

Položka 4l13
- Smlouva Č.1200500045 o poskytnutí finančníchprostředků ze Státního ťondu
Životního Prostředí ČR prostřednictvím Národního programu Životniho prostředí ve
výŠi2.255.I97 ,56 Kč (85 Yy) na akci ,,Obnova místníiňfrastruktury ve Vitkovicích _
EtaPa 2019 B Roudnice",ÚZ 9OO02, neinvestičnídotace. Finančníprostředky byly
přijaty dne24.I1.202l ve výši 2,255.tg7,56 Kč, ČNg Bv ě.42.
- Smlouva Č.1200500055 o poskytnutí finančníchprostředků ze Státního ťondu
Životního prostředi ČR prostřednictvím Národního programu Životního prostředí ve
výŠi2.098.988,97 Kč (85
Y) na akci ,,Obnova místníiňfrastruktury ve VítkovicíchEtaPa 2019 A Levínek'o, ÚZ g0OOZ, neinvestičnídotace. Finančníprostředky byly
přijaty dne 30. LL.202I ve výši 2.098.988,94 Kč, ČNg Bv č, 43.
Položka 4116
- Ministerstvo životního prostředí ČR- odbor zvláštní územníochrany přírody a kajiny
obci VÍtkovice poukázalo prostřednictvím Krajského úřadu LiberecŘéto kraje úoeíové

_
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_

_

finančníprostř.eclky, které lyly trrčeny na komp enzací zíráty na dani z nemovitosti
z lesů na územíKRNA?, Úz tszgl ve výši 188.100 Kč. Obec obdržela finanční
prostředky clne 4. |0.2021, ČNg BV č.33,
Ďohoda o vytvoření pracovních příležitostív rámci veřejně prospěŠnýchprací
a poskytrrutí příspěvl<u, spolr.rfinancovaného ze státniho rozpoČtr.r a Evropskóho
sociálnílro fonclu č. SMA-VZ-I612O21 na dobu od 10. 5.2021 clo 31. 10. 202I na
1 pracovní místo, týclenní pracovní doba 20 hocl., max. rněsiČnívýŠePřísPěvku
11.250 Kč, celkem poskytnuté rněsíčnípříspěvky nepřekroČÍ Částku 64.233 KČ,
úztlol3. Doclatek č. 1 - součet poskytnutých rněsíčníchpříspěvkťr nepř'ekroČÍ
gV
86.133I(č. Zkontrolován příjem částky ane Z+. S. 202l ve výŠi11.250 KČ, ČNg
č. 26, celkově přijato k 3 1_ 8. 2021 30.483 Kč. Dále byla zaslána Částka 11 .250 KČdne
23.g.2OZ:.,čŇri gv č. 3l, částka l1.250 Kč dne 21. 10. 202I, CNB BV č.37, částka
l|.25O Kč dne 7. 12.202l, ČNB BV č. 4,7 a ěástka 1 1.250 Kč dne 2L |2,202l, ČNB
BV č, 49, tj. celkem k 3 l . l 2.2021 částka ve výši 75,483 Kč,
Rozhodntrtí o poskytnutí dotace prostř,ednictvím Libereckého kraje z rozpoČttt
MV-GŘ HZS čŘ na výdaje jednotek sborťr dobrovolných hasičůobcí na rok 202l ve
výši 5.600 Kč,úZt+ob+."plrranční prostředky byly přijaty dne 6. IZ,2O2l, ČNB BV
č.46.

Položka 4122

_

Smlotrva o poskytnutí účelovédotace z dotačníhofondtr Libereckého kraje, DotaČní
titul 4 - oprava a výstavba rnístníclrkornunikací, clrodníku, veřejného osvětlenÍ,
mostkťt, zalívůautobusové dopravy, parkovišť č, OLPl2I0512020 ze dne 2'7. 8.2020
na projekt ,,obnova místníinfrastruktury ve Vítkovicích:VÍtkovice - Roudnice".
Výíe dotace 300.000 Kč, termín ukončení 30. 9. 202I. Záloha ve výši 270.000 KČ

gV

_

č. 31, Dne 25. 10,2021 byl po
rio"l"> byla obdržena dne 25,9,2020, ČNg
kontrole správnosti a írplnosti závěrečnéhovyúčtováníprojektrr zaslán doplatek
účelovéneinvestičnídotace ve výši 30.000 Kč, CNB BV č, 38,
l)arovací smlouva č. oLPl3466l2021 s Libereckým krajem na finančnídar ve výŠi
20.000 Kč za clruhé rrísto v sotrtěži ,,ZIatá popelnice 2020". FinanČníprostředky bylY
přijaty dne 16. 11.2021, KB BV č.46.

Položka 4213
- Smlouva o poskytnutí podpory č, 00601811 ze dne 18. 6.2019 vč. případných dodatkťr
ze Státního fondu Zivotního prostředí ČRschváleno poskytnutí podpory na akci
,,Výstavba kanalizace v obci Vítkovice v Krkonoších". Na základě přec1loženélro
závěrečnéhovyhodnocení akce byla přizrrána investičnídotace ve výši 196.07Ó KČ.
Finančníprostředky byly přUaty dne l9. 3. 2021, CNB BV č, 7,
_ Srnlouva č. 1 I}O40O23O o poskytnutí podpory ze Státrrího fondu Životního prostředí
čR na akci ,,Rozšířenívodovodu v obci Vítkovice - Vurmovka" vč. Dodatku č. 1.
podpora u ,o.. 202l do výše 3.557.900,3l Kč, ÚZ gOggZ. Dne 1L 8, 202l byla
přrjáta částka ve výši 2.'143.964,,88 Kč, ČNB Bv č. 23 a dne 3. 12. 202L Částka
813.935,31 Kč, ČNB BV č.45.
Položka 4222
- Smlouva

poskytnutí účelovéinvestičnídotace z rozpočttl Libereckého kraje
č, oLplz7o4l202l na projekt ,,Pořízení nového dopravního automobilu - VÍtkovice"
na max. výši 300.000 Kč, ukončenírealizace.projektu nejpozději 31. |2. 2022.
Finančníprostř,edky byly přijaty dne 16. 8.2021, CNB BV č. 25.

o
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Smlouva o PoskYtnutí Účelové dotace z Dotačnílro ťondtr Libereckého
kraje, program
Č, 6, 1 Rozvoj cYklistické dopravy, č. OLP/I 93212020 na projekt
,,Cyťlómristické
trasY L EtaPa VÍtkovice v Krkonoších trail pohoda", dótace rnax,
do výše
506.822 Kč. Finančníprostředky ve výši 506.822 Kč byly přijaty
dne 26. 8.202l,
čNB ev č.27,
Smlouva Č. OLPl2558l202t o poskytnutí individuální účelové
dotace z rozpočtu
Ljbereckého kraje - Fondu ochrány vod 202l na projekt
,,Rozšířenívodovodu v obci
Vítkovice - Vunnovka* ve výši max..1.011.559§9 kt. zarcna
90 % ve výši
910.404 Kč byla př.ijata dne 14. t0, 202l, ČNB gv o. rs.
Smlouvy o dílo
Smlouva o dílo uzaviená mezi obcí (objednatel) a T4 Building
s. r. o., Ičo 04352530
(dodavatel) dne l5..7.2020 na provedeňí akc.
,,Rozšířenívodovodrr v obci Vítkovice _
Vunnovka" v souladu s projektovou dokumentacÍ, dokončenídíla
nejpozději do 3l , 5, 202L
Cena díla 5,499.958,63 Kč bez DPH (6,654.949,94 Kč). Sepsání
smlóuvy býlo schváleno ZO
dne 20, 5, 2020 usnesením ě. tgl20,
r99e Z020 byíy uhrur.ny násleáující ťaktury přijaté
(dále jen FP):'FP č. 3442020 ze dne \1. l0. 2020
ni částku t.t jo.ost,2S Kč, uhrazena dne
27,10.2020 ČNB BV č. 35, FP ó.3782020 ze dne 5. l1. 2020 načástku
L937.465,03 Kč,
uhrazena dne 30. lt.2020 Čs Bv č. 0ll, FP č. 4342020
ze dne 9. 12.2020 načástku
1,185.741,82 KČ, ultazenačástečně ve výši 1.050.000 Kč dne
29.l2.zozóČs BV č. 012.
Dodatek Č,l ke smlouvě o dílo na realizáci zakázky s názvem:
,,Rozšítenívodovodu v obci
Vítkovice Vurmovka" . uzavíený
(objednatel) a T4 Building s. r. o.,
T.lr_ _obcí
lČooqlsz53O (dodavatel) dne 3Í. 5.
202l. Doplněno o nový odstavec - z důvodu
nePříznivých klimatických Podmínek, pro které je neieálné dodržet
predepsané technologické
PostuPY je moŽné nejPozději do 15. 6.202L Dále se smluvní sirany'dohodly na změně
rozsahu díla o Prá99 blíŽe sPecifikované ve změnovérn listu
č, l a na navýšení ceny. Nová
cena díla je 5,694,294,5l KČ bez DPH, 6.890.096,36 Kč
s DPH. Ostatní rrsánovení Smlouvy
o dílo se nemění a Platí nadále. Dodatek č. l byl zveřejněn na proťrlu zadavatele
dne
14, 6,202L SkuteČně uhrazená cena byla zveřejněna nu prófilu
zadivatele dne 19. 8. 202l
(faktura došlá dne: 7, 10. 2020 na částku i.t:o.ost,z8
Kč, 10. 1l. 2020 na částku
|,937,465,03 Kč, 10. t2. 2020 na částku 1.185.741,82 Kč,
25. 6. 2021 na částku
1.240.670,50 Kč a na částku 194.335,88 Kč, celkem 5.694.294,51
Kč bez DPH).
ť.
Smlouva o dílo u"uYrynl
Tezi obcí (objednatel) a Služby Vítkovice s. r. o., Ičo 25269607
(zhotovitel) dne l7. 12.2020
na dílo cykloturisíickétras11 I. etapa Vítkovice v Krkonoších
trail Pohoda na uvedených pozemcích v k. ú. Vítkovicó v Krkonoších
v délce 1600 m2 za
740,220 KČ + DPH 1.55,446,20 Kč, (ť. celkem 895.666,20 Kč), provedení
díla do 3l . 5.2021.
Zo schválilo zhotovitele a návrh smlouvy o dílo dne l6. L2.2020 usnesením
ě.78120.V roce
FP Č. 2020258 ze dne 22, 12. 2020 na částku 86.515 Kč dne 22. 12.2020,
10^29PY'". *l"l._r."
CS BV Ó. 0l2. V kontrolovaném období roku 202I byla uhrazena Fp č. 202tll8 (21202)
ze
dne 30. 6,202I na částku 809.151,20 Kč dne 26.7.202t, Ós nv-Ě.'0O7,
tj. celkem
895,666,20 KČ. Smlouva o dílo byla na proťrlu zadavatele zveřejněna
dne 2 l. 12. 2020.
SkuteČně uhrazená cena byla zveřejněna na proíilu zadavateledne 19.
8.202L

-

Smlouva o dílo uzavÍená mezi obcí (objednatel) a M-SILNICE a. s., Ičo
42196868
(zhotovitel) dne 29. 4.202:l na ,,obnovu míŠtní
infrástnrktury ve Vítkovicích_ ETAPA 2019
A Levínek", zahájeni prací 3. 5.202l, dokončenídíla 3l. l0. 202l. Smluvní cena 1.986.280
KČ bez DPH, 2.403.398,80 KČ vč. DPH. ZO pověřilo dne 24,3.2021 usnesením
ě, ltl2l
Starosfu sePsáním smlouvy s vybraným zhotovitelern. Finančníplnění: Faktura
e. č.21393 ze

-
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čNB BV č, 4l,
clne 12. l1.2OZl na částktt 2.403.398 Kč Lrhrazená dne 19. IL 2021,
k veř'ejrrým zai<áz|<ám,
Zveřejněrrí smlouvy a skutečně tthrazené ceny viz bod Dokumentace
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převocl)
spol, s r, o,,
Ktrprrí sinloi,va 1rzavř,ená dne 16. l. zozl mezi obcí (kuprrjící)a AUT9TREND,
iEÓ argzaggg (prodávajicí), předmětem ktrpní smlouvy je pořízení novóho dopravního
je nabídka
autonrobiltr speciiikovanó v přiloze č. 1. Podklaclem pro uzavření této smlouvY
prodávajícíhi ze dne 25. 5. 2O2l předložená na základě zadávacího ÍÍzeni. Na akci .jsor-r
jednotkY
poskynuty firrančníprostř,edky v rámci pl,ogramu ,,ťtčelovéinvestičnídotace Pro
generálního ředitelství
sboru dobrovolných Úasičůobóí" prostřednictvím Ministerstva vnitra proclávajíci
kuPujícímu Př'edmět
odevzdat
zavazuje
se
Hasičskéhozáchrannélro sbon"t ČR.
(1.395.0l1KČ
smlorrvynejpozději do 3l. 3.z)ZZ.Kupní cenavevýši 1.152,90l Kč bezDPH
Č.20lzl. Smlotrva
s DpHi. Užávřenismlouvy bylo schváleno ZO dne 3. 5.202l usnesením
za atttomobil Pro
plnění
byla zveřejněna na profiltr iadavatele dne 27,1.2021. FinanČní
JSDH v roce 202l neproběhlo.
Smlouvy o přijetí úvěru
V kontrólovanérn rcce 2021 nebyl přrjat žádný nový

ťrvěr,

Smlouvy o ručení
prohlášení ručitele podle § 2018 oZ uzavř,ené dne 24,5,2.021 mezi obcí (ruČitel) SluŽbY
(věřitel).
Vítkovice S. r, o. 1áuznik), lčo zszsg607 a UNILEASING a. s., IČo25205552
Ručitel prohlašr,rje,'ze uspÓ[ojí věřitele ohledně všech jeho pohledávek za d\uŽnikem, Pokud
uzavřerré
dlužníknesplní ucfit.tl jar.i,r.Óri dlrrh vypl[vajici z leasingové smlouvy Č.3210145
600 - sněŽná rolba,
rnezi věřitei.* u dlužnířem na př,edrnět liasingu: Kássbolrrer Pisten BullY
výrobní číslo:WKU5826MA7L010443, zejména dohodnrrtó splátky leasingtt, kotreČnou
ušléhozisku
krrpní cenu leasingu, úroky z prodlení a smluvní pokuty, náhradu škody,a
příslušenstvítěchto Pohledávek.
a nároky věřitete píi ,.uš.ni nebó zániku smlottvy , vč,
zahrnující
Cena pieclměttr leasingu byla vč. DpFI 3,630.000 Kč, celkové sjednané sPlátkY
KČ. ZO schválilo
nájemné vč, DpH u p.od..1,rí cenu po ukončeníleasingu vč. DPH: 4.034.382
j,
bYl evidován
závazek
5.2021 ttsnesením č. 18/2l. Ručitelský
práhlásení ručitele dne
poslq'truttYch gcu"ancí
v podrozvaze na ťrčrLr98z - Dlotthoclobé poclntíněné závazlql z
jednorázových.
prohlášerrí ručitele podle § 20l8 oZ uzavř,ené dne 24. 5.2021 mezi obcí (nrČitel) SluŽbY
Vítkovice S, r. o. (dtuznit), Ičo 25269607 a LINILEASING a. s., IČo25205552 (věřitel).
RLrčitel prohlašuje,'že uspokojí věřitele ohledně všech jelro pohledávek za d\uŽníkem, Pokucl
cllužníknesplní věřiteli;ar<irr<Óti dluh vyplývalíci z leasingové smlouvy Č. 3210|46 uzavÍené
mezi věřitelem a dlrržnítem na předmět leasingu: Technoalpin sněhová děIa 2 kttsY, zejména
clolrodntrté splátky leasingu, kónečnou kupní cenu leasingu, Úroky z prodlení a smluvní
pokuty, náhradu šiody u .išléhozisku a nároky věřitele při zrušenínebo zániku smlouvy, vČ.
příslušenstvítěchto pohledávek.
'Cena
předmětu leasingu byla vč. DpH 1.391.500 Kč, celkové sjednané splátky zahrnující
nájemné vč. DpH u p.Ód"iní cenu po ukončeníleasingu vč. DPH: 1.518,066 Kč. ZO schválilo
práhláš.ní ručitele an. j. 5.2021 usnesením č. l8l2l. Ručitelský závazek byl evidován
Dlotthodobé podruítlěné závazlql z poslrytnutých garancí
v podrozvaze na účrrr982

-

.lednorázových.
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§mlouvy o věcných břemenech
Smlouva o zŤízeni věcného břemene - služebnosti č. IP_12-4008234lYBl02 uzavřená
mezi
obcí (strana Povinná z věcného břemene) a čnz Distribuce, a. s., Ičo 24729035 (strana
oPrávněná z věcného břemene) dne 16. l1.2020. Obsahem věcného
břemene je právo
OPravněné umístit, Provozovat, opravovat a udržovat ZaŤizení distribuční
.ouŠtuuynu
DotČených nemovitostech (p. p. č. 37313), provádět jeho obnovu, výměnu a
modernizaci,
a Povinnost Povinné
těchto práv strpét. Věcné břemeno se zřizrrje za jednorázovou
_vÝkon
náhradu ve výŠi12.100Kč,Zámil zřídit věcné břemeno byl schválen staiostou
obce. právní
ÚČinkY záPisu k okamžiku l0.2.2021, vklad do KN proveden dne 5. 3.
202L Dne 3 l. 5.202I
bYla vYdána faktura Č,211025 na částku 12.10b Kč, ťinančníprosťedky přijaty dne
30.6. 202l,KB,
Dokumentace k veřejným zakázkám
V rámci Přezkoumání byl zkontrolován postup obce
rozsahu u akce:

při

zadáváni veřejné zakázky malého

ruk
Vítk
Lev
-ET
Yýzva k podání nabídky na splnění zakázky malého rozsahu ze dne 30. 3. 202t
veřejná zakázka na stavebni práce,lhůta pro podání nabídek končídne l6. 4.2021 ve
12:30 h., PředPokládaná cena je 2.500.000 Kč vč. DPH, kritériem pro
hodnocení
nabídek bude celková cena díla včetně DPH, vyvěšeno na úřednídesce dne

_
-

30.3. 202I,

výše uvedená yýzvabyla zaslána e-rnailem 5 společnostem,
Jmenování člena hodnotící komise ze dne 16. 4.202t,
Čestne ProhláŠenío nepodjatosti člena hodnotícíkomise _ 3 členná hodnotící
komise,
Protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabidek ze dne 16. 4.202t _

doruČeno 5 nabídek, Žádná nabídka nebyla vyíazena, nejnižšícenu
tďo qztgegeg,

2,403.398,80 Kč s DPH nabídla společnost M-SrLNICE a, s.,
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne t6.4,202I,

ve

výši

o dílo uzavÍena dne 29. 4. 202I (viz bod Smlouvy o dílo), na profilu
zadavatele zveřejněna dne 7. 5.202l,
SkuteČně uhrazená cena byla zveřejněna na profilu zadavatele dne l 7. t2. 202l.
profil zadavatele:
https://www.vhodneSmlouva

-

uverejneni,czlindex.Php?m:xenorders&h:order&a:detaildocumentsandimages&rwrobnova
-mistni-infrashrrktury-ve-vitkovic ich-etapa-20 l 9-a-levinek

Výsledky kontrol zíízených organizací
Kontrolu hosPodaření PO Krkonošské, základní školy a mateřské školy Vítkovice próvedl
Karel PÍtro, IČO 86689l86. Kontrole byl předložen,,Protokol o provedené veřejnosprávní
kontrole" ze dne 22. 6.202t. Nebyly shledány významnénedostatký.
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
3l. 12. 202l proběhlo 9 zasedáni Zo. Zápisy a usnesení z jednání ZO z roku 2021
§(konaných
ve dnech 2l. l.,24.3.,3. 5., 31.5,,g. ó.,28.6., 15. 9.,26. I0. a 13. l2.) a z roku
2020 (konaného dne 16. I2., kteté věcně souviselo s rokem 202l
- schválení pravidel
rozpočtového provizoria) byly zveřejněny na webových stránkách obce.
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-

Peněžní fondy územníhocelku - pravidla tvorby a použití
Obec neměla zíizeny peněžnífondy.

Finančnía l<ontrolní výbor
I(ontrole byl přectložerr Zápis č. Il20Zl z jednání finančníhovýborr.r ze clne 22,3. 2021 projedrrárrí návrhu rozpočttl na r.20)1 aZápis č.7lZ071z jeclnání f,rnanČníhovýboru Ze dne
Ža." o.20zl - výkaz pm z - l2 M do 6. nrěsíce 202l, rozpočtové opatř,ení Č. l a Zápis
č.312021 z jednání finančního výboru konanóho dne 30, II.2021 - návrl' rozpoČttt obce na
rok2022, návrh Střednědobého výhledu rozpočttr obce na období 2023

-

2025,

Zápiszjednánikontrolnílrovýboru č.4zeclne26,3.2021 ač.5 zednel7.8.2021 -kontrola
plnění usnesení ZO I - 61202|,
SchváIení účetnízávěrky
účetnízávětka obce za rok 2020 byla schválena ZO dne 9. 6. ZOZI usnesením ě.33l2l.
Kontrole byl př,edložen Protokol o sclrválení účetnízávěrky,
účetnízávěria za rok 2020 zíízenéPO byla schválena ZO dne 9. 6, 2021 usnesenítn Č. Z9l2L
Kontrole byl př"edložen Protokol o schválerrí ťrčetnízávěrky.

Ý
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