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I. Plnění rozpočtu příjmů (výpis položek clle druhového třídění)

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
změnách

1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci

ti.I2 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky

1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou

LLzt Daň z příjmů právnických osob

lI22 Daň z příjmů právnických osob za obce

!2LI Daň z přidané hodnoty

L334 Odvody za odnětí půcly ze zemědělského půdního fond

1335 Poplatky za odnětí pozemků plněnííunkcí lesa

1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu

L34I Poplatek ze psů

L342 Poplatek z pobytu

L349 Zrušené místní poplatky

1361 Správní poplatky

1381 Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her

l3B2 Zrušený odvod z loteriía pod.her kromě výh,hr,př,

1511 Daň z nemovit,ich věcí

1xxx Daňové příjmy

2tLL Příjmy z poskytováníslužeb a výrobků

2LI2 Příjmy z prod. zboží fiiž nakoup. za úč. prodeje)

2L3I Příjmy z pronájmu pozemků

2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcía jejich částí

2L33 Příjmy z pronájmu movitých věcí

2I3g Ostatní přúmy z pronájmu majetku

2I4t ?Yíjmy z úroků (část)

2212 Sankční platby přijaté od jiných subjeKů

232t Přijaté neinvestiční dary

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

24L2 Splátky půjč,prostř.od podnik.nef.subj.- prav, oso

2xyx Nedaňové příjmy

3111 Piíjmy z prodeje pozemků

3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob,maje

3xxx Kapitálové př'úmy

1 B00 000,00

50 000,00
160 000,00

1 500 000,00

B00 000,00

3 600 000,00

:zo ooqoo
10 000,00

350 000,00

150 000,00

10 000,00

40 000,00

1 000 000,00

9 790 000,00

855 000,00

85 000,00

B0 000,00
222 000,a0

57 500,00
3 500,00
1 500,00

100 000,00

L 169 4B4,6I

2 573 984,6I

1 B00 000,00

50 000,00

160 000,00

t 500 000,00

B00 000,00

3 600 000,00
10 000,00

350 000,00

10 000,00

350 000,00

310 000,00

45 000,00

40 000,00

1 000 000,00

10 025 000,00

1 149 500,00

107 000,00

B0 000,00

222 000,00
57 500,00

3 500,00
1 500,00

10 000,00

230 000,00

154 700,00

1 169 484,61

3 185 184,61

3 000,00

3 000,00

180I 573,72
28 7I4,23

L75 262,90

1 312 076,81

533 710,00

3 596 686,73
8 745,00

94,50

362 067,00

B 600,00

340 445,00

309 517,00

48 946,00

49 607,6t
13,4t

976 930,91

9 55299a,8z

1 172 360,0c

98 B5B,00
146 388,00
213 141,00

57 500,00
3 080,00
I 337,52

10 000,00

242 000,00
t67 497,B9

1 169 484,61

3 z8I647,02

123 900,00
3 000,00

126 900,00

Vlastní příjmy (třídy 1+2+3) 12 363 9B4,6t 13 213 184,61 12 961 537,84

4tII
4tLz
4116

4I22
41.34

4138

4213
42I6
4222

4xxx

Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR

Neinv.př,transíery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu

Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

Převody z rozpočtových účtů

Převody z vlastní pokladny

Investiční přijaté transfery ze státních fondů

Ostatní i nvest. přijaté tra nsf . ze státn ího rozpočtu

Investiční přijaté transfery od krajů

Přijaté transfery

513 500,00

87 500,00

188 100,00

321 660,00

I70 704,00

164 208,25

100 000,00

87 500,00 L 54s 672,25 4 056 747,69

87 500,00

513 500,0C

87 500,00

188 100,00

321 660,00

2 2BI 075,44

230 000,00
I70 704,00

164 208,25

100 000,00

Rozpočtové příjmy (třídy 1+2+3+4) 12 45t 484,61J. t4 75B 856,86 17 01B 285,53

II. Plnění rozpočtu výdajů

5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst, na služ,m,

5019 Ostatní platy

B70 000,00

6 000,00

868 661,15

7 677,00

(výpis položek dle druhového třídění)

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
změnách

845 000,00

Z dat svstému GlNIs Express Vytlskl Andrea Zachařová

FinančÁí okruhy - Účetnicwí 7.01.1 (Vitkovlce oBEc), Verze: 2020,01,D



II. Plnění rozpočtu výdajů (výpis položek dle druhového třic]ění)

PoL Název položky Schválený
rozpočet

Rozpočet po
změnách skutečnost

5021 Ostatní osobní výdaje
5023 Odměny číenŮ zastupitelsWa obcí a krajů
5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění
5L32 Ochranné pomůcky

5136 Knihy, učební pomůcky a tisk
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)

5139 Nákup materiálu j.n.

5L4I Úroky vlastní

5153 Plyn

5154 Elektrickáenergie
5155 Pevná paliva

5156 Pohonné hmoty a maziva
516]. Poštovní služby
5L62 Služby elektronických komunikací
5163 Služby peněžních ústavů
5164 Nájemné
5166 Konzultační, poradenské a právní služby
5767 Služby školení avzdélávání
5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol
5169 Nákup ostatních služeb
517I Opravy a udržování
5173 Cestovné

5175 Pohoštění

5L79 Ostatní nákupy j.n.

5191 Zaplacené sankce a odstupné
5222 Neinvestičnítransfery spolkům
5223 Neínv.transfery církvím a naboženským společnostem
532l Neinvestiční transfery obcím
5323 Neinvestiční transfery krajům
5329 Ostatní neinv.transfe ry veř.rozp,územní úrovně
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům
5362 Platby danía poplatků státnímu rozpočtu
5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondŮm
5492 Dary obyvatelstvu
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
5903 Rezerva na krizová opatření

5xxx Běžné výdaie (třída 5)
6I2L Budovy, haly a stavby
6122 Stroje, přístroje a zařízení
6130 Pozemky
6329 Ostatní inv.transf,nezisk.a podobným organizacím
6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně

6xxx Kapitálové výdaje (třída 6)

246 000,00
600 000,00
335 000,00
130 000,00

6 000,00
20 000,00

i. 000,00
65 000,00
74 000,00

464 000.00
2 000,00

130 000,00
422 000,00
60 000,00
4 000,00
4 000,00

10 000,00
140 000,00
285 000,00

10 000,00
B 000,00

220 000,00
2 313 000,00
1 095 000,00

102 000,00
7 000,00
7 000,00

10 000,00

B0 000,00
34 740,00
85 666,00

1 300 000,00

153 000,00
t9 795,0a

800 000,00
40 000,00

3 000,00
100 000,00

10 231 201,00

493 BI4,99

420 000,00
7 334,00

92l t48,99

244 000,00
655 000,00
361 000,00
138 000,00

7 000,00
175 B15,00
61 000,00

10B 000,00
84 500,00

551 500,00
2 000,00

130 000,00
438 000,00
60 000,00
4 000,00
7 000,00

10 000,00
166 000,00
303 000,00
30 000,00

8 000,00

27B 000,00
2 647 048,48

416 000,00
98 000,00

B 500,00
7 000,00

15 000,00
10 000,00
5 000,00

135 000,00

34 740,00

92 666,a0
1 354 000,00

152 300,00

3163I,52
865 700,00

45 000,00

3 000,00

100 000,00

10 718 401,00

4 9I9 II4,99
61 000,00

420 000,00

7 334,00

5 407 448,99

2221,60,00
653 742,00
357 900,45
I37 02L,40

6 380,00
t60 846,98
72 205,0a
9I L72,75
81804,46

57B 42L,29
t 604,92

105 111,00
408 333,77
70 542,00
2 870,00
5 778,00

10 023,48
162 011,53
29I096,02
28 700,00
6 093,00

2B0 483,34
2 874 385,19

204 566,90
91 084,01

5 182,00
6 653,L6

15 000,00
10 000,00
5 000,00

Lt2 L78,00
34 740,00
92 075,00

1 354 000,00
2 5II 075,44

I32 9lL,25
3163I,52

60L 454,00
47 000,00

3 940,00

12 743 516,01

4 790 340,70

60 330,60
420 900,00

7 334,00

5 278 905,30

Rozpočtové výdaje 11 152 349,99 t6 L25 849,99 |B 022 42L,3L

sALDo PŘÍJMŮ n vÝoruŮ (Příjmy - Výdaje) l299 L34,62 1 366 993,13- 1 004 135,78_

Z dat systému GIN]s Express VytiSkI Andrea Zachařová
Frnanční okruhy - UČetnictvÍ 7.01.1 (VÍtkovlce oBEC), verze: 2020,o1.D



III. Financování (zapojení vlastních ťlspor a cizích zdroiů)

Název položky Schválený
rozpočet

Rozpočet
po změnách skutečnost

krátkodobé financování z tuzemska
Krátkodobé vydané dluhopisy
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
Ulrrazené splátky krátkodobých přijatých pů.lčených prostředků
Zména stavu krátkodobých prostřeclků na bankovních účtech
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje

Dlouhodobé financování z tuzemska
Dlouhodobé vydané dluhopisy
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů
Dlouhodobé přrjaté půjčené prostředky

Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků
Zména stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy
Aktivnídlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje

krátkodobé flnancování ze zahraniěí
Krátkodobé vydané dluhopisy
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky

Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
Aktivníkrátkodobé operace řízení likvidity - příjmy
Aktivní krátkodobé opeíace řízení likvidity - rnýdaje

Dlouhodobé fi nancování ze zahraničí
Dlouhodobé vydané dluhopisy
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků
Změna stavu dlouhodob, prostředků na bankovních účtech
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - přúmy
Aktivnídlouhodobé operace řízení likvidity - rnidaje

Opravné položky k peněžním operacím
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter
příjmů a výdajů vládního sektoru

Nerealizované kurzové rozdíly
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek

+ 8111
- BtIz
t- 8113
- 8114
l/-8115
+ 8117
- BllB

+ 8121
- BI22
+ Bi23
- BI24

+l- Bt25
+ BI27
- 8128

+ Bztl
- B2I2
+ 8213
- 8214

+/- 82L5
+ 8217
- 8218

+ B22I
- 8222
+ 8223
- 8224

+l- 8225
+ 8227
- 8228

+/- 8901

+/- B9a2
+/- 8905

I299 t34,62-

2 666 L27,75 2 303 270,40

I299 t34,62- I299 t34,62-

í (součet za třídu 8) 1299 t34,62- 1 366 993,13 1 004 135,78

IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně

Název bankovního účtu
počáteční stav

k 1.1.
Obrat

stav ke konci
vyk. období

Základní oěžný účet ÚSC

Běžné účty fondů ÚsC

Běžné úďy celkem

Pokladna

5 1B0 740,39

244,62

5 180 985,01

2 303 270,40- 2 B77 469,99

244,62

2 303 270,40- 2 B77 714,6t

Z dat Systému GINIS Express Vytlsk| Andíea Zachařová
Finanční okruhy - Účetnrctví 7,0 1. t (VÍtkovlce oBEC), verze:



V. peněžní fondy - informativně
Název bankovního účtu

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
změnách skutečnost

počáteční zůstatek

Příjmy celkem
Výdaje celkem

Obrat

Konečný zŮstatek (rozdíl rozpočtu)

změna stavu

Financování - třída B

244,62

zca,az

VI. Majetek

Název majetkového účtu
počáteční stav

k 1.1,
Obrat Konečný stav

Dlouhodobý nehmotný majetek

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

nlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
Stavby

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
Pozemky

Kulturní předměty

Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

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

Dlouhodobý finanční majetek

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

Dlouhodobé půjčky

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetk

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
Oprávky ke stavbám

Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

Materiál

Materiál na skladě

Zboží a ostatní zásoby

zboží na skladě

Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám

Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činno

op k odběratelům

82 509,62

906 935,00

I4B 157 283,59

3 706 477,60

2925 378,58

9 337 680,14

2 412 9BI,93

13 600 000,00

t 169 484,6I

82 509,62-

233 350,00-

34 434 946,00-

1 B52 614,00-

2 92s 37B,5B-

93 259,00

240 729,25

12 042,00-

67 474,50-

171 831,30

49 860,00

l6t 448,67

34 619,02

19 000,00

4 67184t,72

1 800,00

I 169 484,6I-

43 080,00-

2 4B9 2t7,00-
156 385,00_

t6I448,67-

86 282,00

69 605,02

1 054,00

2 535,90-

82 509,62

906 935,00

I4B 329 tI4,89
3 756 337,60

3 086 B27,25

9 372299,t6
19 000,00

7 0B4 823,65

1 800,00

13 600 000,00

82 509,62-

276 430,00-

36 924 163,00_

2 00B 999,00-

3 086 B27,25-

I79 54t,00

3t0 334,27

10 9BB,00-

70 0I0,40-

VII. Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody

Položka Text Schválený
rozpočet

Rozpočet po
změnách

skutečnost

Z dat systému GINIS Express vytiskl Andrea Zachařová
Finanční okruhy - Účetnicwí 7.01,1 (Vítkovice oBEC), verze: 2020.01.D
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VII. Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody

Položka Text Schválený
rozpočet

Rozpočet po
změnách

skutečnost

4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů

4L34 Převody z rozpočtových účtů

4222 Investiční přijaté transfery od krajů

532I Neinvestičnítransferyobcím

5323 Neinvestiční transfery krajům

5329 Ostatní neinv.transfe ry veř,rozp.územní úrovně

5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům

6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně

B0 000,00

34 740,00

85 666,00

321 660,00

100 000,00

135 000,00

34 740,00

92 666,00

7 334,00

321 660,00

2 28L 075,44

100 000,00

Itz t7B,00

34 740,00

92 a75,00

2 5LL 075,44

7 334,00

VIII. Vyúčtování fin. vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu

UZ PoL Název položky Rozpočet po změnáchpříimy výdaie
skutečnost

Přítmy Výdaje

1,5291 4Lt6
I529l 5169

15291

15974 42L6

t5974
90992 4213

90992 6L2L

90992

98024 41II
9ao24
98193 4111
98193 5021

98193 51,32

98193 5139
98193 5161

98193 5173

98193 5t75

98193

Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.
Nákup ostatních služeb

Kompenzace obcím za lesy na území

Ostatní invest.přijaté transf,ze státního

Dotace OPŽP

Investiční přijaté transfery ze státnbh
Budovy, haly a stavby

Dotace SFŽP

Neinvestiční přijaté transf.z

Kompenzační bonus 2020

Neinvestiční přijaté transf.z
Ostatní osobn í r,nidaje

Ochranné pomůcky

Nákup materiálu j.n.

Poštovní služby
Cestovné
pohoštění

Volby do zastupitelstev krajů

1B8 100,00
Y

188 100,00

164 208,25

L64 208,25

I70 704,00
x

t70 704,00

4B2 500,00

4B2 500,00

31 000,00
X

X

X

X

X

X

31 000,00

X

1BB 100,00_

1B8 100,00-

x

x
2706 t85,I3-

2 706 t85,13-

x

x
23 000,00,

1 000,00-
1 500,00-
3 000,00-
1 000,00-
1 500,00-

31 000,00-

1BB 100,00

X

1BB 100,00

L64 208,25

164 208,25

L70 704,00
X

t7a 704,00

4B2 500,00

482 500,00

31 000,00
X

X

X

X

X

X

31 000,00

X

1BB 100,00

188 100,00

),

X

2 706 IB5,t3

2 706 185,13

^

X

12 500,00
652,00

331,00
2 2II,00

222,00

B70,00

16 786,00

It Zpréyo prýeledku přezkoumání hospodaření
Přezkoumání hospodaření obce Vítkovice bylo provedeno na základě žádostiobce a v souladu se zákonem č.42012004
Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje.

A. Výsledek dílčích přezkoumání:

A,l. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumánízarok2020
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A.ll. Ostatní zjištěné a nenapravené chyby a nedostatky v průběhu přezkoumání za rok2020
Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech:

B,l. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozich letech
Nebyly zjištěny následujicí chyby a nedostatky, které byly napraven:

C. Závěr přezkoumání hospodaření za rok 2020

Z dat syslému GINIS Express vytlsk| Andrea Zachařová
FinanČní okruhy - UČetnlctvÍ 7.01.1 (Vitkovlce oBEc), Verze: 2020.01.D



C,l. Při přezkoumání hospodařeníobce za rok 2020 podle § 2 a § 3 zákona č. 42012004 Sb,
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

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

C.lll. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku.........., .,....9,21 %
b) podíl závazkú na rozpočtu územníhi celku.........,. .........5,40 %
c) podílzastaveného majetku na celkovém majetku územního celku.............0 %

negativnídopad

na hospodaření

C.lV. Ověřenípoměrudluhuúzemníhosamosprávnéhocelkukprůměrujehopříjmůzaposlední4rozpočtovéroky(§10
odst. 4 písm, c) zákona č.42012004 Sb.)
Dluh obce nepřekročil60% průměru jeho příjmů za poslední4 rozpoótové rokyve smyslu zákonač,2312017 Sb., o
pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vítkovice za rok2a20.

X. FinanČní hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
HoSPoDAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ oRGAN|ZACE - Krkonošská základníškola a mateřská škola Vítkovice, lčo:

)695393

Hlavníčinnost celkem: příjmy 4 866 B45,- Kč z toho příspěvek obce 1 354 000,- Kč
výdaje 4 93B 435,- Kč

Hospodářská činnost celkem: přtjmy 1 067 120,-Kč
výdaje: 924 375,- Kč

Příloha:Rozvaha,Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závérce

HOSPODAŘENÍ ORGANIZ^CE ZALožENE oBcí- Služby Vítkovice s.r.o., lčo: 25269607

Výsledek hospodaření před zdaněním: rok 2019
4 236 000,_ Kč

rok2020
1 012 000,_ Kč

Příloha: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závérce

XL Ostatní doplňující údaje
HOSPODAŘENÍ OBCE:

Stav běžných účtŮ obce: rozdíl ve výši 2 303 tis.Kč vznikl předfinancováním akce "Vodovod Vurmovka" - příjem dotace
2021.

Příloha: Fin2-12, Rozvaha, Výkazzisku a ztráty, Příloha

HoSPoDAŘENÍ S MAJETKEM - Výsledek inventarizace:

Na základě inventarizačních zápisů nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

Příloha: lnventarizační zpráva k 31.12,2020

S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři Obecniho úřadu ve Vítkovicích ve dnech:

Po 8.00-12,00 .13.00_16.00

sT 8.00-12.00 13.00_16.00

Zveřejněno: 17,5.2021

Z dat systému GINIS Express Vytiskl Andrea Zachařová
Finanční okruhy - UČetnlctvÍ 7,01.1 (VÍtkovice oBEc), Verze: 2020.01.D



Sejmuto:

Razítko účetní jednotky

0bec vítkovice
tč oozrozoo, otč cz_oozzozoo
5'l2 38 Vítkovice v Krk. 243
tel. 48'l 582 730
obec@vitkovicevkrk.cz
www.vitkoviccvkrk,qr

Osoba odpovědná za účetnictví

í 
l--.2 /

;aall,ul*""

Osoba odpovědná za rozpočet

\lr-{
Statutární zástupce

Z dat systému GINIS Express Vytlskl Andrea Zachařová
Finanční okruhy - ÚČetnlcwí 7.01.1 (VÍtkovlce oBEC), Verze: 2020.01,D
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ZPRÁva
o výsleq§ku přezkournání heisplodaření
obce Vítkaviť€, §Č {}{}27626{}, za ťs§{ 2&28

Př,ezktlt"tnárí hospodaťení tlbee Vítkovice z,,l lok 2020 vcl smyslu ustanoveni § 42 zákrlna
č, l2812000 Sb,, tl olrcieh, ve zněrrí ptlzclějších přcclpisů a v gtruladu §e zákonenr
č, 42{}12()04 Sll., tl př,ezkotrrrráv;irlí hosptlclař,ení úeenrrrích sarnoslrr,ávných ce]l*ťr

a clobrovi:lrrých svaz}<ťt obcí, ve znění pozděiších předpisů, bylo za,hiýeno doručenínr
ozn;ittteni o zalriijení př,czkourriťrní lrospodaťeni clrre 1{i. 9. 202ů

I'i,ezltoumarró ribtJobi tr<l 1 . |.. 2020 tlo 31, 12.202a.

1. t}ilčí 1rřczl*,clwrrátrí byio vyktirraircl na otrccttinr ťrřaclu drre 30. q,2a2a.

2. Závěrečné př:ezkotlnrárrí bylo vyktlnáno rlálkovč, v sídle Krajskélro úřadu l.,ibereckého

kraje, [J Jezu {>42/2a, v í,ib*rci dne 1 , 3. ?.aZl .

Př,ezkorrnr áir í vykonal a :

tlrg. Nikol í"lrrízclilová, kotrtrolor pověřerrý řízerrínr př"ezkrlLrrnátrí,

Pověř,errí k výkorrrr př,ezkorrtnání poclle § 5 zákona č. 42a2004 §b., ve znění pozttčjších
přeclpisťr a § 4 zákona č.255l2a12 Sb., o kontrole, ve znční pozclějšíeh př,cclpisů, vydal
N4gl,. l{ené l{avlík, ř:cclitel Krajskélro úladu l,ibereckélro kraje, pod č. j.: l,K-0223/20/Hni dne
16,9.2020.

Př,ezkotrrnání bylo v ylrorrfultl výběrr:v ým způso benr.

Poslední kontrolní ťrkon př,eci vylrrltoveirí m z,právy byl ploveclctr dnc 9, 3, 202l.
l}opis úkorru: scztlánrettí starosty obce s výsleclky leontroly.

Fť,i př"ezk*umání byli přít*mni: Milarr Ryohtr - starostn obce,
Anclrca Zachaťová- ťlčetni obce,

I}ř,CIclmětcn pi"ezI<t:Lrrnárrí lrospodařorrí jsou oblasti hospoclaření uvcclelré v § 2 tlclst.

l tl2 z,ákona č. 420fta04 Sb,, posorxetré podle hiee.lisck uvedenýolr v § 3 tolroto záltclrra,

(}lrlasli, ktcró by|y předtnčtenr př,ezkounrání hospodařerlí v člcrrční poclle § 2 oclst.

1 a 2 uvcdcnólro zákclna:

- ustantrvení § 2 oclst. l písnr. a) plrrěrrí ;lříjmů a výelajů rtlzpočtu včetnó pcnřžních
tllrcraoí, t ýkaj ících se rozpočtových prostř,edků,

§r.Jetý *ř*ť lilt-gryg3tltg Slgjc " ,., _

tJ Jszu (r42l2a. 4ól 8() Libercc 2 . tcl,: 1,420 485 226 673 . lirx: t 420 485 22(i 362
e"uuil: nikol,hnízrlihlva(rr)krai-lbc,cz , uww.kraj-llrc.cz . lČ: 7089l50lí . Dl(\:,
(;27089 l 50B f)alová sohrdnka: c5kbvk*,



- Ll§tanovení § 2 orlst. i ;rísrn, b) íinarrční opeťace. týkající se trorby a použití perrěžrrícli
íixrdů,

- ustatrovení § 2 otlst. l písrn. c) náklady a výnosy podnikiitelské činnosti úzcnrníhrl
celku,

- ustan0veni § 2 tlclst. 1 písnr. d) perrěžní opcťace, týk.l1ící se sclružeirých prostř.eciků
vynakláclanýclr na z,á|<laclě strrltluvy rrrezi dvčtna a více úzenrnínti celky, attebo tta
záklaclě snrlouvy s jinýnri prrivnickýrtri rrebo íyzir,kýnri osobami,

- tr§talloveni § 2 ocls1. 1 písnr. e) íjrrarrčrrí operace, týka.iící sL) cizíah zelltriťr l,e snlyslu
právníclr předpisů o ťtčetnictví,

- ustattclvení § 2 or]st. l písnr. f) hclsptldařctrí a naklťrdáni s prostředky poskytrrtrtýrrri
z Nárorlrriho fonrltt a s dalšínri prostř"edky ze r-allratličí poskytnutýtni na záklarlč
nrezinfu orlniclr smluv,

- rtstanovcní § 2 ocist. 1 písnr. g) vyúčtování a vypořixiťrrrí írrrančních vztahů kc státnínru
rtrzpoČtu, k rozpoČtťrm krajťr, k rtrz4rclčtťtin obcí, k jinýnr rozpočlťirr"r. kc státnírri
íi,indům a k dalšírn osobátn.

- u§tirrttlvení § 2 odsl. 2 1lisnr, a) rraklárlání a hrisltoclařertí s nrajotkent l,c vlastnictví
ťtzctnnílrti cclku,

- ustanovení § 2 oclst. ? písm. b) naklixjání a hospoclařeni s nlajetkeil státtt, s nirtrž
hosptldaří ťtzt:r:ní eelek,

- ustanovení § 2 orlst. 2 písrn. c) r,adá,tláltí a uskutcčriovárrí vercjných zaká:l,e}<,
s výjirnkolr ťrkortŮ a postupů přczktxttnarrých orgárrern dohledu 1tocllc zvláštriíhrl
právního pť,edpisrr,

* ustttnovcní § 2 odst.2 písm. cl) stav polrlerlilvcl< azávazků a rTakláelárrí s ninri,
- ustanovení § 2 odst.2 písnr. e) ručení za,záva,zlty íyzickýctr a prťrvnických osob,* u§t.ulovení § 2 odst. 2 písrri, l) zas*tvování rrrovitýclr a nemovitých r,ěcí vc prospěch

třetích o§ob,
- ustanqrvení § 2 odst. 2 ;rísnr. g} zí:izavani věcrrých lrřernen k rna|etku ťtzcnirílro celku,* ustanovení § 2 rrdst, 2 písrn. lr) účetnictví vedetlé úzeninítn celkeln,

Při ptrsuzrrvání jeclnol;iyýclr právníclr ťrkonů se vychází ,ze z,nóní právních přeclpisů plalriých
ke dni uskrrtečnění tohottl últotttt.

I}tlclle ustanovetrí § 2 od-st. 3 zákona č. 420/2{r{')4 Sb. nebyly př,edlrrětenl př,ezlttlrttnání ťlclrrje,
na které se vzbhi"rje povinntrst nrlčenlivosti porllc dariového řátlu,

A.l. Chyby n neclostaťlry mapl,avc*ó v pnůbčhu dí§čích přezl*orennán§.aarok 21126;
Ncbyly zjištěny chyby a nedostatky,

Á.l§, Ostatní r.iiŠtěné & mcnirř}řílvenó chy§ry a mec!*stafky v prů§rěhu přez§roumáni na
rok 2020

Pr'i přezkoumání liosporlařerlí nebyly z.jištěny chyby a rleclostatky.

lllreění onatření clristnaxlěxrí
y nředchelzí§h..i,gtec§l

§3.1. Fři přczkrlumiíní hospodaření úzernní§eo cclku v přoclchozích lctec§e

Nebyly zjištěny chytry a rredostatky.

1

ziišúěn



Qr._. *. Zá:,_§n zlřeí"§to,_$ry}iipí_host}o{§aření za rok 2020
C.t. Fři prřczkoumáni hospodaření o!rc* za rok 2$20 pclctle § 2 a § 3 záktrrra

č, 42a/2004 Sb,

Nobyly z"jištěny clryby a nedostatky.

{],l§. Upozornční na přípaclná rizika, která lze dovotlit z,o zjištóných chytl
a nedost*tkrlu ktená nrohou mít negativní dop*tl na hospodaření úzenrního celku
v budoucnu:

l)ři irí,ezl<outnání ltoslltlclařctlí netryla zjištěua ž,áclná závažná rir,ika, která liy rnolrla mír
negalivní citlpad rra lrospr:daření úzenttríiro celkrr v bu,doucnosti.

C"§§§. §}eimeěrovó u§<llz*nte§e ;{iš$ómó při ;rřezlroum:ímí řrospr<ltiařen{:

a) poctíl pohlerlávek na rozpclčtu ťrzemního celku ..,,.... 9,21 o/o

b) porlíl závazků na r<>zptlčtti úzenrního celku ...,.... 5,4a 0/o

c) podil zastavetróho rrrajetku na celkor,óm rnajetku ťrzerrrnílro celku .,......,.. 0olt

C.§V. $včření pomeěrle dtuhu rlzemrlúho celktl k prťrměnu jelro příjnrů za poslctlní
4 rozpočtovó noky (§ tr0 ottst" 4 písm. c} zál<ona č. 42{}/2004 Sb.)

Dluh obce rrepřekločil 60 % prťrnrěru jelto příjrnů za posledni 4 rozpr-lčtové roky ve snryslrr
záktxw č.2312{}17 Sb,, o pr:avidlech rozpoĎtové tlclpovědnosli.

V Liberci, clrie 1 1 . 3, Zaza

Jméno a podpis kontrolora provticlě.i íci lro 1lřezkot"rnrátlí hospodaření :

lrtg, Nikol Hnízdilová

kontt,olor povčřený řízenírn přczlttrutnání pot$is

lF ry,ťq} á§} rá y* q vbl.s§Jtlt §} ř zl{og!l!_{"}$ l.

, .ie trávriretrlzprávy o výsleclku př,ezkournání hospoclaření, ke kterénlu lze pcrdat písemtló
stanovisl<r.l ve l]růtě drr i5 ctnů ode dne du,Lrčení návr]iu téttl zprávy, kontrolortlvi
pclvóř:er:étnu ř,ízerrím 1rť,ezkournárrí. Konečnýrn zrrčrrírr' zprávy se stává tento návrh
okarrižikem marnóhtl uplynutí výšc uvedenó llrůty, dle § ťl odst. l písnr. cl) zákona
č.42al2,004 Sb.,

- se vyhotovuje ve dvou ste.lntlpisech, př,ičernž se jederr stejnopis př,eclává zástupci
kontrolovanélro sub.iektu a druhý stejnopis se zakl'itclá do př,íslušnólro spisu odboru
korrtroly kraj sk.ólr<; ťrřadu,

- nedílrtou součástí,zprávy,je seznant přezkounrávaných ;líscnrrrtrstí uvedcrrých v příloze.

V kontrolovatrdtrr obclobí tile prohlášorrí oboe:
- ob*c nchclspodař,ila s nrajetkem státu,

--., -



neručila svým lna.ietkenr za ,závazky fyzických a právnickýclr osob.
nezastaviltr movitý a nclnclvitý rriajetek,
ne uzar,řela stnlouvu o výpůičcc týk,ající se nctntlvitého rnajetku, síttlouvtt cr př,iieti nebo
poskytntrtí úvěru nebo pťrjčky, slnlottvu o ;rř,evzetí clluhrr rrebo rLrčitelskólro z.ávaz,kti.

snrlouvtl o přistotrperrí k ziivazku a stnltluvu <l srlružení,
nekoupila ani neprodala cetrnó papíry, olrligace,
a uskutečnila pouze veřejné z,akázky malóho rozserhu {§ 27 r,ák. č, l34l2al6 Sb,).

ťou.čq§!rj

L')zemní celek je ve stnyslu ustanrlvcní § l3 oilsl. 1 písnr. b) zákona {,,42afta04 §ib., pctvinen
přijrrrotrt opal,ření k nápravč cilyb a nerlostalků uvcdených v této zprávč o v.ÝsledkLr
pť"ezkorrrnání lrospodaYuúí a podat o tonl písetrrnou irrltlrnlaci přczkounrávaiícímu orgánu,
atorle.ipozdč.ii cto l5 dnů po projeclnárrí této r.ptávy spolu se z,ávércónýtn ťrčtern vcl,gáneclr
ťlzetnrlího cclkrr,

{lzerrrní ccle}< je elále vc srrryslu ustatrrll,ení § l3 odst. 2 zákona č, 42anaa4 Sb., ptlviit*n
v irrfilrnracíc}r poclle ustatrovení § 13 odsl, l pisnr. b) tóhož zák<lna rrvést llrůtr-r" vc kteró trmclil
příslLršnónru piezkoumávajícírnu clrgátiu pisenrnrlu r,právu o plnční přiiatých opatření il v této
lhťrtč př,íslušttélnrr př,ezkournzivajícítnu orgánu ttverlenou ,zprávu zaslat.

Ncsplirčníln těchto ptlvinností se ťtzenrní celek dopustí přesttrpku podle ustatroveiri § l4 o<ist.

l písrn, i:) a c) zitltr:na č, 42012004 S[r. a za tíJ lz,g uložit územnínrr.l cclku porlle ustilncvottí
§ l4 odsi. 7 r.ákona é. 42012{104 !ilr. pokutu cltl výše 50,000 Kč.

íjtarosta tlbce byl seznátnen s návrhem ,zprávy o výsleclktt pt'ezkolttnárrí hospodať,etti otrce
Vítkovice a tento nírtúl zprávy s rrírrr byl přes e-mail projedrrťrn. Zpl,ávu tl výsledku
př,ezkournání hospodař,ení o počtrr 14 sh,an po jeiim projednárrí a seznámení převzal starclsta
obcc Milari Ryclrtr.

Milan Ryclrtr
stnrosta obcc

A-Ť-



t ťí§tlh3,1re_,zQ r:áv ě. vÝs_lqdku př,czl{.o §.n}ó $í hqsí}od a ř,qrrí za §"ql{. 202 0.

l]itprpr.kquruáui_b9§pll{ařelí=by"ly*predkq_u$áuJ*pis_9lí,:t9§lu

N:ivnh rozpočtu
Nár,rh t,ozpočtu na rok 2020 byl zveřcjrrčn v ob<lobi od 29. 11.2a19 do 16, 12.2019.
Roz.počet byl navržerr jako přebytkový:
př,íirny 12.451.484,6l
výclaje 11.15?,.34g,{)r)

íiriancovátrí -1 .299,134,(12 (pol. 8124 ultrazctté splátky <llouhodobých přiiatých
p ůi čenýclr prtrstřed ků)

Pravid§ci rozpočtrrvó§to provizoria
Pravirlla rtrz4očtovólio provizoria lrcbyla q:latněna z clťrvtlclu včasrrélro schválení rozpočlu na
rok2020 přeil koncent roku 2a19.

§{ozpočtov:i opl*třerrí
K 3l. 12. 2a20 bylo zastr4tilelstvenr olrce (clirle jen ZO) sclrviilcno 5 rozpočtových opati:eni
(dále .ierr ltů) a l ltó sehválené starosttlu obce:
ít(} č. 1 schválené Z0 óne 19.2.2020 uslresením č. 4120, zver'ejrrěrré 28.2.202a,
li,O č, 2 scliváleiré 7,0 dne 2{). 5.2020 usrrcseiiínr č. l8l2a, zveř,ejrrěrié &, 6.2a20,
RO č. 3 sclrválenó starostou obee{' cine 31. B.2a20,7.() vz,alo rra věciorní dne 14.9.2020,
zveřejrrčrló 1 5, 9. 2a20,
Ro č. 4 scirválené Z() ilne 7. 10, 2020 usrrcsenirn č. 44120, zveř,e.inčrró l5. l0, 2a20,
ltO č. 5 schválerré ZO clne 18. 1 1 .202a ttsttesetrínr č. 58120, zveř,ejrrěrré B. 17.2020,
l{o č, ó sclrválcrró ZO dne 1"6. 12.2020 usrresením č. 69120, zveř"e.jněné 28.12.2020.

R() se do vývo.ie roz.počtu plomítla následovrrč 1r, Kč):
příjnry výdaje firran,ci:vání

schválerrý rtlzpočet l2.4S1.484,6l 11.152.349,99 4.2q9.n4,62
R0 č. 1 100.000,00 0,00 -100.000,00
Ro č, 2 367,0t8,25 2Z,7,000,0a -140.0a8,25
l{"o č. 3 735,8ó4,00 31,000,00 -704.864,a0
lto č. 4 ó20.000,00 2.958.500,00 2.338.500,00
I{.() č. 5 0,00 1.500.000,00 1.500,000,00
lš) č-ó___ "__*_.*_ 4_§_4áO9Jq___* ?x7.00Q,9g* ____*__:2Z,50,LQ0
upravcný t,tlzptlč*t l4,75íi,íl56,ílťr 1(r,I25,849,9t) 1.3ó6.993,13

Schváloná ldO byla rrrzepsátra a promítnuta do výkazu o plrrěrlí rozpočtl"l FIN 2 |2 M,
*I)le usnesení Za č.3117 ze clne 11. 1, 2017 byl starosta obce ptrvěi,en ke schvalování I{0.
l*lrrtrola cloptrručrrjc al<ttralizovat pclvěř:ení starosty ke sclhvalování RO,

íic vril*xay rozgročet
|loz;:očctnil ro|< 202L} byl sc}rváiert 7,0 ďtse 16, 12.2019 rrsneserlírtt č. 66119jakti přebytltový
v soulrrnných objetnech (v Kč):
příjrny 12.451.484,61
výtlq* 11.152.349"99
íitrancování -l ,299,134,62 (ptll, 8124 Ulrrazené splátky dlouhodobých př,iiatých
pťr j čerrých prostřeclk ů).

§i:trválerrý rozpočet byl zveřc.jnčn tlrl l8, 12.2020 a.iehtl elata byla ptlřízena <lo výkazu FIN
? * 1? M pro lrocllroceni plnění rozpočlu.
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St&rr oven í zá vaznych u lgazn te!* ařízaný zul o rga tl iz;tcinr
V ránrci sclrválenélro rozpočtu obce na rok 2020 byl příspěvkové tllgarrizaci (rlálc jen PO)

,.Krkotlttšská základrlí a mateřská škola Vítl<oviceo' schvirlcn příspěvek na provoz ve výši
1.300.000 Kč. Příspěvek sclrr.,álilo'LO clne l6, 12,2019 rrsrrcsením L 66119 a byl sdčlen
dopisenr ze dnc 17. 1?..2{)19, Dle výkazrr F'lN 2 - 12 N4 bylo k 31. 8.2020 poskyttruto

900.000 Kč. I'i,íspěvck na pťovoz byl na jedrrárrí ZO dne 16. 12.2020 usnesenirrr č. 6()120

rravýšen o částku 54.000 Kč, tj.celkenr pť,íspěr,ek ve výši 1.354 tis. Kč, Navýšcrrí sc,lčleno

elopiscrn ,ze r|ne 18. 12, 2020. ld 31. |2. 2020 byl trx'íspčr,ek poskytnut v plné výši
(1.354 tift. Kč),

Stř"cda}ó{io§ly výla lect rozptlčtu
7,0 dne 16, 12.20l9 uslresenínr č. 65llt) schvťrlilo středlrčdobý výhled r<izlrcrčtu na, obrlotlí
2t)21 2023. Nzwr{r stř,edněclobého výhletlu byl z:vcřejnčtr od 29,11.2019 cJr.l líl. 17,2019 na

úřední desoe a na interlrelových stránkáclr obce, Sclrr,álený stř,edrrěclobý výhled rozpočtu lryl
zveř"ejnčtr od i íl, 12.2019 a př"eclptlkládal vývoi příjrnů a výdajťr (v tis, I(č):

prl.,my výclajernk
202l

saldcl p a v
0
0
0

10.700 10.700
2a22 11,a52 l 1.052
Tax 1 1.305 11.305

i{ávěrečný účet
Závěr:ečný ťrčet obce zarok 2020 spolrr se'l,prírv<ltr o výsledku přczkoumání lrospodař:ení obce
za rok 20lL) (dále jen z,práva), projednala ZO clne 24, 6. ?02a" usnesení č. 31120 se závěrenr

,,bez výhrad".
- rrávrhy zilvěrečného ťrčtu a zprávy za rok 2{)l9 tryly zveŤejněny <lú 27. 5.202t} t1o

24.6"2a2a,
- schválený závěrečný účet azpráva byly zveřejněrry od 25. 6.2a20,

Bamkovnd výpis
Obeo nrěla ztízeno 5 bankovtlíclr účtťr se zťrstatky dlc barrkovni"h yýpisťr (dále jen t}V)
k 31. 12.2020:

Běžné"účt]i (účst 231)
KB č.2625581la100 (23l l00)
čs e. tzo:a9$49rcs00 (23l 200)
čNg e. 94-56512451/0710 (23l 300)

745.159,23 Kč (1-}V č. 13)
1.357.093.07 Kč (BV č, 0l2)

775,217^69 Kč (t}V č, 42)
Celkt:rn

Běžué_uĚty íbndů tjSC (ťreet 23.6).

2,877,469.99 Kó

KB č, 43-2{,}B845a207 n100 (236 i 40) ,244,6? Kč (IlV č, l 3)*
*7,{) schválilo clne 13. 6, 2()1[l ttsttcsettínr č. 25118 použití běžrréhcl

0B8450207101{}0 pr"o účel veŤeinó sbír,lcy,

§tavy fir"rarrčníclr prostř,edkťr poclle výllisťr srruhlasily se zťtstatkcrn účtr"r

Rozvaha a výkazonr FlN 2 " l2 M ř. 6010 a ít030,

ťrčtu Kl] č. 43-

23l tt 236 výka,tll

Běžný_ ug_e.tlugg1 24§:: h9.s!9.dář§ká*a$§§s_t
Zťrstatek rra ťtčtu hrlspodářskó činlrosti Kt} č, 78^96l220{}2a'7l{,:'l00 vc výši l85.837,-]l l(č
(l}V č. l3) souhlasil se stavenr na účtu 241 v l{clzvaze,
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l}ohod* o iamotrró oclpclvčdrrosúí
Kontrole byly přcclložerry Dolrtlcly o htnotrlé odpovědnosti se zanrěstnanci obecniho úřadu -
admirrislrativaz,e drre 1. 4.2020 a ťrčetní ze dnr l9. l0. 2al6.

ř§§avrlí [rmiřra
l}yla přeclložena Hlavlrí k,niha účetnictví za ilbrlobí | -- 1212020 vygetterclvaná z l}rogťamu
Oorclic.

i n vealf gx rll í seluplis rna.i ct§*u a zá vazk t'l

K provcclenó iriverrtarizace trrajetku a závazků k 31 . 12.2a20 bylo kontrole předlcrženo:
- }'lán inventur na rok 2a20 ze drie 11. 12,2020 (schválený ZO ďne 15. 12. 2020

usnesetrínt č. 49lza), který obsalroval ternrítr zahájení a trkončení čirrnosti invelrtttrních
kornisí (1. l, -, 31, 1.202l)" vyl:ractlvání inventaliztťrri zprávy clo 31. 1.202l,
j rrrenování ittventarizačních konrisí,

- l)rotokol o proškolení itrventalir,ačniclt konrisírlrre lli, 12.2020,
- Inventurrrí soupisy vybraných účtťr (účet 061,231,236^261,3l1,321 a982)^
- lnvcrtttarizační zptáva rok 2020 ,zc rJne 25. 1.2021 s konslalovírttíttr, žc rrebyly zjištčny

it tvelntarizačrr í rozclíly,
I/zhledem k mimtn'ťuín.ýrn tlkolnostem, a nízké vnímmlé rizilnto,sti dunélto předmětu neb1llg
invcntarirace nuieíku u ztívuzků podl,abena ďetail'nimu 1srověřol,ťtttí, V rámci zeikltldního

s 
l o s o u z e tt í p ř e d m ě t u n e by ly,c h l c dán,v c, lt yh}, a ne d o s í ut lry,

š{nihn t§*šlý*h íirk{ mn

l(nilry př,iiatých íirkturbyly vcdeiiy v průgrairru ClNlS lixpl,ess. Celkerrr trylo k 3l, l2,2020
přijato 472 t\odavatelskýoh firktur (ev. č. l2a20 * 4122a2{}) v objcnrrr 9.893,835.30 Kč
a218 zálohovýclr íaktur v lrlavrrí činnosti (ev. č. 100012a2a 10n82a2.a) v objenru
596.453 Kč. Dírle 876 dodavatelskýclr fiil<tur (ev. č, 2a2al 2a2$876) v objetnu
3.644.r}16,58 Kč a 27 záloh6yých lžktur (ev, č. ?02010001 2020laa27) v ob,jerrru
2lžJ80 Kč v hospodářské činnosti. Zůslatek na ťrčtu 32l (At] 0010 ht. činnost, 0il0
hoslltlcláť,skir čirrrrost) - Dcsdcnatelel v celkilvó r,ýši 49{).63{r.92 l(č hyl ovčřett invclrtarizací
(ritlltlžen sozllam netúrrazenýclr 1,bktur se splatrioslí v loce 2a21\.
l{orrtrolovítny byly cloklady (zaťrč1-ovárrí a ťilrrada) v nrěsici čelveirci, d" č. 2052a20 "

20]2020, 2a92020 * 212202(), X42a2a " 216202{), BV l(B a ČS, záltllrové faktury
1{}1177020 - 10ll92a2a, l{\l2t")2020 * l01242a20. V rrrěsíci §lplltl byly zkontrolovárry
l?rkttrry č.2422020,246202a 248202a,253202a,2542020 a v hospodářské činnrrsti l'aklury
č.202a571 "5'l2,576 * 57q, 58l * 582" 589. RV Kl} a ČS.

Ř{xráha odes§nnycia ťalrtur
I{rrilryodeslanýclr í'aktur lryly veclcny v prograrrru GlNIS Exprcss, I( 31.12.202a bylcr obcí
vydárro celkent 65 lžrktrrr (er,, č. 10012020 "10()5202.0) v lrlavrrí činnosti,40 íaktur (ev.
č.2a?"01001 - 20201040) v hospoclářskó činrrost. Zkontrolor,ány byly í'aktury ě. 10452020.
l04'12020, l0472\2a, 10492020. Zťrstaíck n.l ťrčtir 311 (Atj 0010 lrl. činnost, 0l10
hospoclářská činnosl) * Otlběrulelé v celkovó výši 64{},253.32 Kč byl ověřen inventarizací
(cloložen §cznaln n*uhrazených íhktrrr)"

{}r§rrrčřlová n í č§en11 znstupitelsÉva
l{ l. 1.20l8 u5gg rlykťrzala357 obyvatel, Oclrrrěrry neuvolrrěných zirstLqritelů byly sclrválerry
na z,asedártí ZO clne lL). 12,20l8 usrresenínr č. 65118 s ťrčirrrli;stí ocl 1, 1.2a19. Kontt,olou
spr,ávrtclsti vyplacenýclt oclrnčn členťr zasttrpitelsíva (os. č. 57.281,2(l9,25a) r,a období
Bl2020 rrclryly zj ištěny rredostatky,
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Fok&:rdmí liniha (dcnít*}
Obec veclla lři pcrkladny lrlxvní gloř<lae§nu (účet 261 {}3{}{}) a dvě pokladrry plo
hospodářskou čintiost (účet 2óX {}{}{}1 u§iyťúv§a a úč*I 7{l l {}{X}? oŘrc§aod), Poklarlrlí knihy
byly vetleny ručrrě - §alnopropisovaoi pokladní knihy.
K. 3l. 12.2a2a bylo v §líavn{ pokíaclrrč vystaveno 742 pí,i,itlx>vých a výclajtrvýclr pol*lailníclr
dokladťr (ev. č.700l "- 7142) s lilnitern ve výši 100.000 Kč. V kontrolovanónr obdotlí 1 -
8l202a nebyl limit překročen. V rilrrrci př,ezkorrrnání byly ověř,eny cloktady hlavní poklaelny
z nrěsíce července, cloklacly č, 7419 - 7449. K 3 l . 12. byl vykáz,átl v poklarlní knizc nůstatek

ve výši 0 Kč.
t( 3 i, 12. 2020 bylo v poki*rdně lrllyttlvma vystaycno i 1 i př,íjrrrových a výdajových cloklarlů
(ev, č. 8001 801l1) s 1irnitem l00.000 Kč (r,iz lrlavní ptlkladna obce). V rťrrrrci 1;řezktlrrtnátrí
byly konlrrlle podrcrbeny rl<iklacly poklaclny ubytovna za něsíc červenec, cloklady č. íi066
8071 , K 3 l , 12, by| 1,ykázírrl v pokladní krrize zůstalek ve výši 39.526 Kč,
K 3l. l2. 2a2a bylo v pokfladně obchod vystavetro 743 příjnrových a výclajovýclr cloklaclů
(ev. č, 900i * 9743), lirrrit r:ebyl vnitřní stněrnicí stan<lven. V ránrci pi,czltorrirrání byly
lcorttrole pr:clroberry eloklarly pokladny obclrodu za nrčsíc červettec, doklacly č.9391 * 94l0.
'|'rř,by z obclrcrclu byly pŤ,cváclčny do polrlaclrry rtbytovn1, rr potó nn bankcivni ťrčet irrrspociářrlltó

činntrsti. ld 31. 12. byl vykázán v poklaclrií krrize z-ťrstatek vc výši 28.486 I(č.
Krrnlrolovand pokladní cloklacly tlltsahtlvaly požadovanó náležittlsti. byly opatřeny poelpisy

crprávněných osob.
Součet zůstatkťr v pokladních knihách souhlasil s vyliázanýrn stavcm na účtu 26| - l'olilurJna
r, |lozvaze ve výši 6t1.0l2 I{č,

[nří§o§ea

Kontlole byla přodložerra Příloha §estavellá lt 31. 12.2{}2a. Na p<lclrtlzvalrových ričteclr lrylo
účtoví-nro na účtrr 90l " Ji.ný 1Jy66,ri tllouhodobý nehnloln.ý nc$etek (8,97 tis. I(č). ťlčo1 902
Jinji dyp6,,.,i, dlowhodobý ma.jetek t1.2021is, l(č), na účtu 909 - (}staíní wajetek (977 tis, Kti),
rra účťr"r 9l5,, ()stutní kl,(líícodohé pacl.míněné pohl.eclúvky r trun,u.fbrů (536,8 tis. ](č) a tia ťtčltr

955 * Osíaíní dlouhoclobé 1ndmíněná pohledtil,ky z lt,an,yíbrii {200,8 tis, Kč). Vc výkazu
v části I}.?. a D. 3. nebyly trvedeny úclaje o lesních porostech,

ňtozvaha
Kontrole byla předložetta Rozvaita scslaverrťr k 3l. 12.202a. Stálir aktiva po proúčttlvatlé
lrorekci činila 143})25 tis, Kč. Meziročně vzrostl zůstatek rra účtu 042 -- Neck*tlnčený
dlouhrldab.Ý hmtttný majclek cca o 5 nril. Kč (rr*ivětší porlil na nálústu nrěl projckt ,,llozšírYcní
vodovotiu Vítkovice , Vurmcrvlta"), ()bcc v ktlntrolovatrénr období evidovala ellotr}roeiobó

polrlcclávky ve výši (r4,9 tis, l(č, cllotrlrodobé záva,aky ve výši 2.4()9.9 tis. Kč (zirlolry lra

trarrslery) a tvořila opravné položky celkenr ve výši 80,9 tis, Kč (účty l92 a194), l(rátl<odobé
pohledávky byly vykrizány ve výši ó.95l tis, Kč a kr"átltodiibé r,ilvar,ky ve výši ?.061 tis. Kč.
l(orlroiou stanovenýchva,zeb tia tomto výkazts nebyly zjištčny rredttslatky.

ť]čctnictví ostatmí
Kontrolou bylo or,ěřettrl, že správní čittnosi vyltorritvir úředrrík, který složil zlrtlrtšku evláštrrí
odbornrru způsolrilost ke správrrí agerldě (strrráva claní a poplatkťl), Osvčdčení ee dnc
79. 4, ?a09.

ťJčtovy nozt,rh
i}yl přeclložen opis číse lníkrr syntetiekýclr a arralytickýeh účtů.

Vykruz pno letldnoc*mí p§lleixní n*zpočtr.l
Yýkur, F]lN 2 " 12 M sestavený k 31, l 2, 2020 tlbsahovitl rrirsleclující hodrrrlty 1:o kurstllidaci
(v Kč):
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schválený rozpočel rozpočet po znlěnách sl<utečnost %lP.u
pť,ijmy 12.451.484,61 l4.758.85ó,86 14.5a7 ,210,09 g8,2()

výda.ie 11.157.349,99 16,125,84t),99 15.5ll "345,87 96,19
íittattcováiri ̂ 1.299.134,62 1.3óó.993,] 3 1.004.135,78 x

Z výŠe uvedeného vyplývá, že pťi naplnění příimů ptr změnáclr na 98,29 % (14,507 tis. Kč)
a ČerPárrí výclaiŮ rozpočtu po změrráclt ira 96, 19 % (15.51 j tis. Kč) trylo dosaženo zápornélrcl
salrla příjrnů a výdajťl v ob.ierntl 1.004 lis. Kč,

Vy§*az nisk& a ztr,ťlt.lz
l(olrtrole byl př,cdložen Výkaz z,tsku a zLráty k 3l. i2.2a2a. Obec vykonávala lrospoclirřskor,r
Čittnost, kt"crá spočívala v 1trclvoztlviiní obclroclu a rrbytovny. Za slerltlvanó obclobí obec
vykázala rrásledr"rjící lrclcltloty (v t{č):

nákla<ly cclkeni
výrrosy celkent
1,ýsledek hospoclaření
llčžnóho účetníhrr období
Výsleclek hospodařeni sotrlrlasil
ťlčetnilrr: clbdobí k 31, l 2.2020,

Výlrax zisku a xtrilty zřízemýeh př.ísglóvkovýeh orgnmizací
7,{} na svétrr zascdárrí rlrre 24,6,2020 schválilo r"rstteserrínr č, 2?na hospoclář,ský výsleclek *
'l,isk z, roku 2019 vc výši 25.144.45 l{č PO Krkonošské základrrí škoiy a rnatci"iké školy
VÍtirovioe a.jelro převcclení na účet 432 , Neroztlělan,ý zisk, neultrnsertá z[í,áí(t r nimiých let.

P-řiuov*cí §istin* ongamizačxtích sltlžgk:r grříspčvltovych organizacío odpisový plán
Obec byla zř'izovateletn P() l{.rkonošská základní škola a nrateř,ská šltola Vítkovjoe
(lC 706953c)3), l(ontrcllc llyla přecllilžena z,ť,iz.avaci listina ze ciire 7. 4, 2010, schvťtlena
rtsllcsettím č.27110 ve zněni clodatkrr č. l r.e clne 18. ll, zt}n, ZO ntl svént zasedárrí rlne
n.1.?alÓsohváliloLlsneseníntč,2116ciodatelrč,2.Vkonl.rolovanénrobrlolrí(1 - l2l2020)
rrebyla dle vyjádřcrrí ťrčelni obce provetlena úpravazťizovací listiny,

[,§stilly o zat§qržem í pl,r'rv n ic§ý c §l clso &}

Obcc zaloŽila v roce 1997,jako.ierlirrý společník obclrodrrí společrrtlst Služlry Vítktlvice,
§. r. (),, tČ: ZSZS\C07 s majeiknuuu účastí clbce ve společttosti 13,ó00.000 Kč (ťrčet 0ól
Mu,ie|kol,é účastiv osobúch s rozlwdujít:*n vlive nt),

D;rrov*cí slnr§olavy
l)arovací smlouva r,avřletlá rnezi clbcí (clárr:e) a íi1lortorlttínr klLllrenr lrraběte Jana í"larracha
Vitl<ovice z, s. (rrtrclar"ovaný) na poskytnutí 1jrrančního rlartr v částce 5.000 l(č, poskytnutí clarrr
lrYlrl schválentl'1,0 clrre 20. 5.2020 ustresenínl č.2tl\a. ťinanční čťrstka by|a poskytrtuta
v lrotovtlsti VPD č, ?37? ze drre l 0, 6. 202() na částku 5.000 Kč.

§laa§o*vy * d*§ší rrarrteriá!y k gtoslrytnutyrrr účolovýnr <§otacíma
Veře.irropr'ávtrí stnltlttva o prYíspěvku na spolul'itlarrcovárrí Pcč<lvatelské slLlžby JiIenrnice na
rok 2a20 č. 41215061 uzavř:ená dnc 22, 1. 2020 rnezi obcí a Měslerrl .liletttnice, IČ 00275S08
(Příjenrce) nir elobu určittlu * r,ok 202a. Př,oeinrěten sntloul,y je poskyttlvání lirrančního
Př'ÍsPěvkrr přÍ|enrci na neinvestiční nálrlady spo.iené s 1loskyttlvánínr 1rečovatelské slrržby rra
ťrzeiní prřispívrrjící obce za účclenr íiria,tlctlv/tttí základních činrrostí peěovatclské služtry. Obec
PřisPČ.je příjcnroi zálohovou platlreiu ve výši 45.38 Kč rra obyvatele. K výpočtu bucle použit
PrlČet tlbyval,el k l. 1.2019. Oboc sr; zavazu.je zaplatil př,ísl*vek ve výši l7.5l8 I(č do
31.3.2a20, N;ilirada za p<;hrrntré hnroty bude účtovtirta na záklaclč vystavenó lbktury
Př'Íjerrrccnr ve výši ? Kó/llm, Vyúčlr:vání c1o 3L 3.2a2l, Veřejnoprávrrí snrlor"rva byla

lrlavní činrrost hospi,rtlářská činrrclst celkein
l2.(fi1,239,La 4.308.50B,02 16,909.747,12
13,543.781,79 4,3{12.224"61 17.906.00ír,40

942.542,69 53,716,59 996.259,28
s ťrdajenr v ll"ozvaze - výsleclek lrtlspocíař,errí běžlrélro
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solrr,álcna ZO dnc 16, 12,20i9 r-rsnesenírn č. 75l19, ť:ástka vc výši 17,518 Kč byla rrhrazotta
tlne 27 . 4,202a, Čs nv č. 004.

Veřejnoprávní snrlouva o př,íspěvk.tt na spolufinancování sociálníclr slrržeb ORl} Jilenrttice trrr

rok ?(}2() t"lzavi,cttá clne 5. 2. 2a2a mezi obcí a Mčstem "Jiletnnice, tČ] 00275S08, na dobtr
určitou -" rtrl< 7a20, za ťrčelertt zajištění spoluíinancor,ání registrovanýclr sociálních služelr,
které jsor"r zařazeny v 'Z,ákladni síti sociillních slr-rželr OI{l' Jilenrnice. Obcc přispěic částktltt
90 Kč rra obyvatele, k výpočtLr l ude použit pcrčcl obyvaJcl k 1. 1.20i9. ()bec se zav;rztlje
zaplatitpřispěvekvevýši 34.740Kčdcl 31.1202a.Veře.jnoprírvnísmlouvabylasclrválcna
ZO tlne 28. íl,2019 tlsrresenítrt č.36119. flťrstl<a ve výši 34.740 Kč byla uhrazena tittc
27. 4.2a20, Č:§ BV č. 004.

§rnlouvy a ciniší nmaÉeri;i§y k trlř"iia{ý*a ťlče§ovýnn tl$ťircág}l

V obdobíorJ 1. 1.202{) <lil 31, 12.2a20 clbecobdrželanáslr:dtr|icí účelovócltltace:
Polqržlaa 411tr

- posltytrrrrtí jedrrorázovólto tretrávratnóho př,íspčvltu pro obcc Libercel<ólro kraic v l,trcc
2020 dle zál*ona č. 15912020 íjb,, o konrpettzačnim lronustl v souvislosti s krizovýnli
o1laířerrinii v sor-tvislosti s výskytcnr kortltraviru §AltS ťov-Z, ve zttčni pozdčjšieli
předpisů, v celkovó výši 4E2.5{l{} Kč, obt:c obtlržeia 1iiranční proslřcdky ritte
13. 8,202a, ČNB I]V č. 26.

- na z,ákladě Oznánrení o př"eviriltr 1'irrančrrích 1lrostřcclků zc clne 24, It" 2020 byly
poukázárry neirrvcsličrtí ťrčelové firrančrií trrrostř,eclky rra zajištčrrí výclaiťr vzlriklýcli
v sortvislosti s konirnítn voleb clo 1/3 S§ná,lu l}at,latnenlu ČR a zastLrpitelstr:v kraiťi i,c
cirreclr 2. *:1, 10,2a2{}, íjrranční pltlstřcdky bttclotr přeclrrrětenr vypoř,ťrrlání za rolt
2a20. ()lrec obdržela clne 24.8.2020 částku 3t,(}(}{} Kč, CNL} l}V č.27,|J7_,9El93.
Nevyčerparrír čirstka vc výši 14.214 Kč tryla vrácettit dne 2. 2,202i, KI] I}V č. 16.

§'e ložlrrr ,í t l2
- tlotacc na s<;tthrnný finančrrí vztah stálrrího rozpočtu k rtlzpočtťtrn ilbcí pro trlk 2a20 vc

výši 87.500Kč,k31.12,2020př,iiatoE7.§0{}§{čtj. 1aaú/or"rrčcnýclrnavýkonveřejnó
správy.

§}Elíožka 4t l6
- Ministerstvrl životnílro prosti,edí ČR * rrclbtlr r,vlášttlí úzentní ocht,any přír,ocly a l<.raiiny

tllrci Vítkovice porrkázalo 1lrostř,cc]nictr,ítn Krrrislróiro ťtt"atiu Lilrereeké}xl kraje ťlče|or,é
íjlrančrrí prostřeclky, které byly rrrčeny na konrpenz,aci r,lrttly rra rlani z rienrovittlsti
z lesů na ťlzenlí I{RNÁP vc výši iES,!{X} Kč. (]bec obdržela ílnairčrrí pltrstřcclky dnc
15. 5,2t}2a na účel Č:NB, l]V č. lB. tJZ l529l.

íbolož.kea 4122
- na zriklacJě Snrlouvy o poskytnr,rtí ťrčclovó doiilco z í)t:tirčrrilro ftlttdu l,ibereckólTo

ki,a,je. oblast poclpory: l)clžár:rrí ocltrirtta a prevet]c§ krirrrinality, č, ()L.I>ll905l2a20 (vč.
Dotlatku ě, l ze drre ]9. 1.2021 trtt znlěnu parametrů projekttr. výše rltltace hezc
z,měny) ze clne 3, B.2020 byla obci poskytrruta dcltace na,"hlákulr oclrt,anttýclr
prostř,crlků" ug 1,ýši 51.66fi Kč, I.Jveclenriu čristl<tr <lbec obclr,žela tiile 27,8,202{}. Č]Ni}
I\v č,28.

- Snrlouva o poskytnutí irčelovó clotacc z clotačrrílro lbtriltr l-ibereckélro kraje, l)otačrrí
titul 4 - Oprava 3 yýstavba místních konrunikaci, oltodníkťi, veřcjndlrtl osvčtletrí"
lrrostkťt. r.álivů attttlbusovó dopravy, parkoviš1' č, {,}í"l>/21a5/2a2{\ ze cinc 27.8, Za20
na prtljekt ,,()btrcrva rnístní irrll"astruktury vo Vítkovicíclr: Vítkovice - Ii.ouclrrioe,".
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Výše dotace 300.000 Kč, ternrín ul<<lnčení 30, 9. 2a2l, Z,á|oha ve výši 270.CI{}$ Kč
(g0 %) byla obclržena clttc 25, L).2020, Čtrlg nV č. 31 .

§}o§ož§ra 42l3
- §inrlouva č.0059l8ll o poskytnutí podpory ze Státníhil |ondr"r životního prostř,edí

Čcskó reprrbliky ze dne 12,6.2a19 na irkci ,,l{ozšíření a moclernizacc vodojenru v obci
Vítkovice v í(rkorrclšíclr, Vítkcrvice, <lktes Setrrily". Olrec obdržr.la ntl záklaclě ,"Zátlosti
tl rtvoinětrí fitlarrčrric,h prostř,eciků ze §>l:Ž,P Čn a zpl,ávč o t,ealizaci prtljektu" clne

24.6,2020 clotaoi vc výši tr7{}.784 Kč, ťjN}} l}V č. ?1,UZ90992.

§9*i*žka 423íl
- l{ozlroihrutí o poskylriutí dotace N4inisterstvo životního proslředí ,-" l l531 o1reračirí

progťalll životni prtlstř,ecií t]a alici ,,Výstavba karralizaoe v tlbci Víllrovice
v Klkclnošíclr", IČ 115D3120l0180, typ firrancování ex ptlst, r*aliz,ace projektu do
3l. 8. 2019, přcdložcrrí clokunretitacc k z"ávět,cónémtt vyhodrrocení akce do
78,Z.2a20, Částka cell<errl 3.013.028,77 Kč, v roce 2020 ťrčast státrrího rozpočtu clrl
,v,ýšc 2l3,480,12 |<ó. Na zťrlilaclč ,,.1jecinclcltršerró žácloi}ti o plntbu" * proltťtearré

způsrlbilé výdaje (clclložení doklaclťr) byly poskytntrty frnančlrí prostř'eclky ve výši
t64.2{}8,25 §{č clne 28,4,2020. ČNn Bv č. 15.

§lqliq}žl{ri .$222

- tlrt zálilarlč závěr,ečrrólro vyťtčlclvárrí pr:ojektu ",Výstavlra kartalizace a voclovodu v otrci

Vitkovice v l{r,lrclrrošiclt",r,e dtre (l, 12.2al9 obec obdržela investiční účelovou ckltaci
z l,,ibereckóhc} kraje (stnlouva č. Ol,P1345512018 schvtilerrá clotaee .ve výši
1,000.000 Kč) cloplatek ve výši X{}{}.{}ú{} E{č, I)otace přijata dne27,1,2020" CN[] l]V
č, 4,

§ntloulvy <l c§í§o

Snrlouva o clílo uzavřctrá rrrezi obci (objeclnatel) a 'I'4 B,rrilding s. r, o., |Č.: a4352530
(clodavatr:l} dne ] 5. ], 2020 na prrlt,ederrí akce ,,liozšíření v<lclovoclrt v obci Vítkovicc *,

Vrttlnovkao' v sortladtt s projektovou clol<utnentací. Zahitjeri provádění díla: př'cdáním

staveriiště clodavateli, clo 7 pracovníclt dnú oel vý,zvy objedrratclc, předpoklacl v {}8l202a,

rloktlnčení díla; rrejpozeiěji do 12t] dni odc dne z,ahťieni provticlění díla, rrejpozctěji do
31,5,202l. Cerra díla 5.499.958,íl3 Kč bez Dl}l,:l (6.6.54.949,94 Kč), Sepsání sr"nlorrvy bylo
sclrvirlcno '/,ú rlne 20. 5. 2020 usnesením č. 19na, V kontrolavatrérn otrclolrí llyly rrlrlazerly

nirslecltrjící firktury přijató (drilc jcrr lrl'): řlP č. 3442(}2{) ze <lne l. 10. 20?0 na čásíku
1.13ú.i}8],2íl l(č, uhrazena dne27,10,2a20 Čtrtl* ttv č. 35, FP č. 378202a ze dne 5. l1.202{}
na čásli<u 1,937.4(15,03 Kč, ulrra,zena clne 30. 11,20?0 ť:s gv č. 01 1, FP č, 4342(,r2a zc dne

9,12. 2020 na částku 1.185,74i,82 l{č, uhrazcna částečně ve výši i.050.000 Kč drre

29.12,2020 ČS BV č.012.

§tnlouvii o clílo uzavřená mezi obcí (objednatcl) a §hržby Vítkovir:e s, ť. 0,, tČ. ZSzr>gSal
(z}rottlvitel) clne l 7. t2.202t) na dílo Cyltloturistické tťa§y, I. etallir Vítkovicc v Kr*onoších -
trail Pohoila na rtvedcrrých pozenreích v k" ťr. Vítkovice v Krkonoších v délce 1.6001112 za
74a,2,20 Kč + I]r'},|" provedení tlíla do 3 1. 5, 2{)21. ZO schvá]ilo zhrlttlvitele a návrh snrlrruvy
o clíltl tlrie 16. 12, 2020 r,rsrresenínl č. 1B/20. V konlroltrvanótt,t obclobi byla r"rlrraz.etta ll'I)

č.20202.58 ze rlnc 22. t2,2t)20 na částku 8ó,515 l{č. ulrr:azeira dne 22. 12.2020 ČS BV
č,012.
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§xnloulvy o přijetí úvěru
V rnce 20i] ilbec rrzavř"ela úvěrovou snrlouvu s ť]csliolntlravsk.tltt z.árvÓni a rozvojovott

bankotl a, s. (clírle icn Č)ZRB), Snrltruva č,2011-4028-GtJ r,2|. {,1.2011 ve znórrí Dilelatl<rr

č.l z.edrre 8, 11.2012 (proclloužetií nrožtrcrsti čei,pání cio 30. l1.20l3) ttzaiiŠtění Íjnirncování

výstavby čističky odpadrrích voc1:

iirnit rerpání l2.00(),000 Flč cto 30. l l , 2013 byl využit vc výši 1a,299,134,62 I(č.

- pevná úroková sazby 2,49 aÁ p. a,,

- iplátky tlci roktt 2014 leileir až,bŤezen 500 tis. Kč/rněsíčnč, |j. ročně 1.500 tis. l(Č"

korrečná splatnosl va 3l2a2l,
- stav nespláceirélro úvěru k 31 . 12,20 l 9 činil 1 .29L).134,62 Kč * stav ovčřen na základČ

BV č. 212019 ČvizRn k 30. 6. 2a19 (čtvr{letní\

Dne 3l,3.202a i]V č. 3l202a čznn úhrada jistiny l1-402B-G1] v částce 299,134,(12|šč,

z.ťrstalek I.{l75,44 Ke. ť]včr byl v hřezrau spl§accm a zťrstatek ve výši 1.a75,44 KČ byl

pŤ.eptlslán drre ó, 4.202a na obecní ťrčet vetlen;i u CS BV č. 412{)20, Položka 8124, Uhrazcné

sptátby tllaultotlobjich pl'iía\)ch ptifčen,ýt:h pro,vlředki) ve Výkazu 13lN 2 ,- i2 M bYla

k 31, 12,2020 vykázirrra ve výši 1.299,134,62Kč.
V rilcc 202t) nebyl přijat,lóclný nový ťrvěr.

§mllouvy * pů.!čcc
l( zajišiění rrávratnosti přiialúho ítr,čtu na ptlřízení larrovlry ()bec VÍtl<ovice rtzavř'ela sc

společrrostí §lužby Vítkovicc. §, r, o, {prot,oztlvat.al Ianavó drt|lty) tld roku 2004 s 1:ostrrPrrýrni

úpravanri cltl roku 2a12 selkem 14 srnhrv o pťričce. Pro zajištčni př,ehlcchlo§ti a jeclrrotnýi:h

podrrrínek elošlo k úpravě srrrluvníclr vzlahti do snllr:uvy () pťrjčce dne 1. 9. 2,{}l2.

i<:t. t 2.2t)18 činil nesplacerrý zťrstatck půičl<y 3,669 tis, Kč (ričet 067 l)k;uhodobé

pilitiky), V roce 20l9 (k 31. 12. 2a1t) byla provedcrra splátlta ve výŠi 2,500 tis. KČ. cllc

.s1llátlrového kalonriáře, t,tcs1llacený zťrstatek půjčky 1.169 tis, Kč, Dluh bYl v roce 2{)20

spltrcen" účet 0ó7 k 31. 12.2a20 činii 0 Kč a položl<a2412 v* výkar,u FIN 2 -, 12 M Čirrila

1 .1ó9 tis, l{č.

§rrrlouvy o včcmých řrř,qjlnc§rech

Sntlouva o z,íiz.,ení včcrróhrl břcnrene * služebtrosti č. lV-l?.,4t\17327l'VBl}l uzavř'ctrii mczi

obcí (strarra povinrtá z včcnólro bř,enrcne) a Č:r;z,l)istribuce, a. s., IČ0; 24729035 (strana

oprávrrčná z věcnéhtl bi"enlerre) clrle 15, 1,2020. Obsahern věcného břenrene je prárvo

Oprávrrčrió umístit, prtlvtlzovat, opravov;rt a rrclržovat Zai,í,zení distribtrČrrí souslavY nrr

Dat*enych neinovitostech (p, 1:, ó.276713). provádčt jelro <;bnovu, výnrěrtu a nroclernizitci.

a povinntlst ptlvinrró výkon tčchto práv slrpěL. Věcnó trř,enreno se zř'izu^ie zir Jednorázl;vnri
ntihrad,_r ve výši 12.100 Kč. Zánrěr zř,iclit věcnó lrřt:ineir<r byl sclrváIetl startlstou obce rlnc

18, l0, 2019. Frávní ťrčinky zápisu k rlltanržiku 30. 1.2020, vklad clo l(N provcclcn clnc

25. 2, 202a, Dne 20. 4. 202a bylii vyclirrra íhl<tura č, 1$22a20 rla čťrstkr,r 12.1 00 l(Č. ÍinanČrrí

prostřeclky přijaty drrc 2l .5.2020, KB BV č. 2l,

Snrlouva o zřizetrí věonóho lrřetrrene - slrrž,ebttclsti č. lV-l2-401737,7lYI3l01 uzavř'ctilr nTer.i

oboí (strana povirrná z včcnélr<l břcrnene) a Č:Ur, Distrlibuce, a, s., IČ0: 2472t}{\35 (stranir

oprávirčná z věcrréhtl bř,cnrerre) clne 18. {),2020, ()bsahcrn věcrréhrl bř'enrcne je právt;

oprávrrěné r.rmístit. provtlzovat, opl,avovat a uclržovat 7,ai,í,z,etlí dislribrtčrlí sortstavy n.ít

t)otčcných ncnrovitosteoh (p. p, č. ó14135, {ll413(1,614l3), prováclět jelro obrrclvu, výnrěnu

arnocleinizaci, a povitlnost l}ovinnó výkorl tčchto práv slrpčt. VČoné bi'etneno se zřizrrie zir

jeclnolázovou nálirae{u ve výši l2,100 Kč. Zárrrčr zříclitvěcnó bi"emeno tryl selrválcn starttsttltt

ilbce dnc 24,1.2{)2a. Právní účinky zápisu l< okarnžikrr 5. l0. 2020, vklad do KN provctien

rlnc 2"7,10, 2020. I]ne 8, 10. 2020 b_vla vydána íalttura č" 1055202() na částku 12.100 KČ.

íjrrarrčni prostř,eclky přijrrty &w 12. ll.Za20, KIJ l]V č,4(r.
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§mdeiuvy zástavní
0bec veclla zástavní právo slrrluvní k zajištění pohledávek (ťrvěr vedený na účtu 45l -"
Dlouhotlollé. úvá,y) vc výši 12,000 tis Kč do 3l. 3.2021, a trl na ,základé Srnlouvy o zfizeni
zástavnÍlttl prár,a č.2U 1-402B-N ze clne 21. 6,201l, Zastavený pozetnek.ic veclen na účtr_r

03l 03l0 - I,'ozemky (ťrčetní htldnota pozenrku čirií 2.886,03 Kč, p, p. č. 277419
k, ú. Vítltr:vice), Zástava byla vecletra na účttr 9B2 * Dlolthoelllbé podntíněné závazlry
z {ltlslryínLtt.Ých garancí je dnortirových. K 31. 12,2020 byl rra účtu 982 vykáz,árr zťrslatek 0 Kč,
závazek r.,c výši 305,5 tis. Kč byl zrušen. Dle Vyrozurnění o pltlvedctrénr vkla<lu do katastrr,r
nemovitostí t,ryl clrrc 8.7. ž020 proveden vlclacl s prár,nínri ťičirrky k 12.6.2a2a, zrušen stav:
r,ástavni právo srnluvník zajištční polrledávek ve výši 12 nril. Kč (na zťlkladé smlottvy
tl,l,i'Í;le;ní zástavnílro práva z,e dne21,6.2011, p.p.č, 2774l9, k. ú, Vítkovice v Krkonoších).

§}cli<.mereenetace k veř*jnyrm aa§<áa§aárn

""Ki,.ašířenívOdOvO pi_Y_rtlrBy_ree*Jru!9ykď
- Zt) usneselrílu č. 19120 schvirlilo vypsáni výbčrovólrcl iízeni na zlrotovitole stavlry

,,Voclovod Vtinnovlran', .inro.trování hodnoťící kottrise a povóř"ení síarosty sepsánírn
stnlortvy s vybranýnr zhotílvitelsin.

- kontrtrle byl přetlložen Protokol o otevírání, posouzerrí a hodnoccní nabíclek -
zarltivací l'ír,ení bylo zalrájeno clne 26. 6.2020 odesláním ttzirvře né výz,vy a r.adáva.c,í
clokunrenlace k poclárrí nalrídky dcrclavatelťr, zadavatel obclržel 3 nabíclky, otevírání
nabíclek byltl zaháieno 8. 7. 2020, pfo lxldrroceiri nalridek byltl v zatlávaci
dokumentaci slanovetto lroclnolící kritéri,Lrnr rtejnižší nalrídlrová cerlabez I}PH, k<lnrisc
vybrala nejnižší cenovotl nabídkrr ve výši 5.499.958,63 Kč bez I)Pl l,

, §mlouva tl clílo uzar,ř,ena dne l5. 7, 2020 {vtz. bod Snrlouvy o clílo)" na prclfiltr
zatlavatele zveře.inčna clrre 21, 7.202a.

l)rrríil zadavatele:
}rttps ://w ww. vh otlle;
$y,ql9jnt:ni,czli11 $9|ql"p:s&lr.=cr:rrtragJ§re iry|9!a,i!&corrtract..,525_4

,,ey"klgturisliqké tl,{tl; ilkqy"§q v Krkonošíoh _ ť,phgfujj
- l}rotokol o vyltoclnoccní nabíclek na zlrot<lvení výše uvederré stavby 7,e dnc

l8, 1 l ,2a2a, die kterólir: byly přítornlrýrn členům ZO pYedloženy nabiclky (3 timty,
2 r;enovó lrabíeiky) a členové zastupitelstva soulrlasili s výlrčrenr r"rejnižší předložené
nabítllry vc \,ýši 740.22a Kč lrez DIl},l společnosti Služtry Vítkovice s. r. o., poté
sclrr,áleno Z0 usnesením č, 78120,

- Smlouva o ciílo uzavř,ena dne 17, 12. 2{)?0 {viz, bod Snrlouvy o dílo), na prclfilrt
zatlavatelc zve,řejněna drre 21 , 12.202t),

['rcllii zadavatele:
ltltpp,.1Ayw.w.yhgdltp:
gy§§j1lau1.q7.1*i_{l{_9tt,plrp?m=xcrrordcrs&,1_1"=co,il{BQt§register&a,=,rlctail&contlact:5ó28_

Výs[e*§ky [<.ontrol zříeereýefu on galriz*cí
l{mttlolrr irospoilař,ení PO Krkonošsl<é záklatlní školy a mateř,ské školy Vítkovice provod1
ldarcl l)ítro. ltj tl6ó 89 l86, Korrtrole byl předložen ,,Protokol o ptltlveclenó veř,ejnosprávní
konlrtlle'" ze rlne 23. 6.202a, Nelryly shleelány význanrnó rred<rstatky.

7-ítp§sy z iaclllání xastupitc§sÉva včetmč usmegení
K. 3l. 12.2a20 proběhltl B zasecl;irrí '/,{),'/.ápisy a tl§nesoni zjeclrráni'1,0,1, roku 2020
(korianýclr ilrre 1 .9.2., l l. 3., 20. 5.,24, (l,, 14. ,9.,7. 10,, 18. 1l, a 1ó, l2.) a z, roku 20'r)
(krrrtanóhtl elne l{i. l2." ktelé věcně souviseltl s rokenl 202{l * sclrválerrí rozptlčtu na t,ok 2020)
byly zveřejtrěny na webovýclr sírárrkác[t obce,
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K**tro§ní * ťůlr:rrrční výbor
Zasedáni finančrrího výbolu prcběhlo clne 19. 5.2020 - př,ctlložcn'l.ápis č. 1/2020, kcly
př,ednrčtelri jednání byl návrlr závěrečnélro účtrr za relk 2019 a RO č. 2. I}ále byl pŤedložerr

Ztipis č.2l2a20 ze clne 14, 1?,2a20, kdy členor,é {lnarrčního výl:oru zabývali hospoclař,onírn
obce k 30. 1l ,2020, RO č. 6 a pravidly rozpočtrivóhtl proviztlt,iii rta l, čtvrtletí rokrr 2{)2 j.

Kotrtrole byl přecllclžen Zápis r, jeclt"láni kontrcllníhti výborLr ee dtre 18. 12, 2a20.1rř,eiln,ětcrn
korrtroly bylo plrrční usriesení z,9 - 12/2020.

Schvá§erní ír četrai aávěrky
Učetní závěrka abcc za rak 2019 byla sclrválena 7,a thle 24. b,202a tlsttesenínr č. 32120.
l(orrtrolc byl přcrtložen Prtltolrol ei schváierrí účctní závčrky.
t,lčetní ,z,ávérka za rok 2019 zŤiz,cnó l)(} byla schválena Z() tlne 24, 6. 2a20 ttsttcscttínt
č,28lž0.I{tlnlrclle byl přeclložen l]t,crtoktll o sclrválerií ťrčetrrí závětky.
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