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KRAJSKY URAD LlBERECKEHO KRAJE

Č. j., t t<-trz23l2llHlli

ZPRÁve

o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Vítkovice, ICO 00276260, za rok 202l
Přezkourriání hospodař,ení obce Vítkovtce za rok 202l ve smysltt ustanovetrí § 42 zákona
č, 12812000 Sb.. o obcích, ve zněni pozdějšíclipředpisťr a v souladr-r se zákonetn
č.42012004 Sb.. o př,czl<outl:ráváni hospodařcní úzcmrrícl-rsarnosprávnýclr cclků
a dobrovolných svazkťt obcí, ve znění pozdějšíchpředpisů, bylo zahájeno doručením
oznámení o zahájenipřezkournáni hospodaření dne |7. 9. 202I.
Př,ezkoumané období od
1

.

2.

l, 1 .202I

do

3l. |2.202L

Dílčípřezkoumání bylo vykonáno

na obecnírn úřadu dne 6. I0. 202I.
Závěrečné přezkotrmání bylo vykonáno na obecním úřadtr dne 6. 4.2022.

Přezkournání vykonala:
Ing,

Nikol Hnízdilová, kontrolor pověřený íizenímpřezkourr-rání, cv. č. 1007.

Pověření k výkoriu přezkour-rrání podle § 5 zákona č. 42012004 Sb,, ve znění pozdějších
předpisů a § 4 zákona č. 25512012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějšícli předpisťr, vydal
Mgr. René Havlík, ředitel Krajského úrřadu Libereckého kraje, pod č. j.:LK-0223l21lHni dne
16. 9. 202r.
Př,ezkoLrmání bylo vykonáno výběrovým zpťrsobem.

Poslední kontrolní úkon před vyhotovenímzprávy byl proveden dne 6.4.2022.
Popis ťrkonu: seznámení starosty obce s výsledky kontroly.

Při přezkoumání byli

přítomni: Milan Rychtr

starosta obce,
Arrdrea Zachaíová - ťrčetníobce.

í +420 4B5226 673 E nikol.hnizdiIova@kraj-lbc.cz
Ljbeíeoký kraj

lj Jezu 642l2a,461 80 Liberec

cskbvkw
Www.kra,|lbc.cz

Datová schfánka:

2

lČo 70891508
ole

CZ7OB9,1508

Předrnětern př,ezkoLrrnání 1rospcrdaření jsoLr oblasti 1rospodař,ení Lrvedené v § 2 odst.
l a2 zákona č.42012004 Sb., posouzené podle hledisek r-rvedených v § 3 tohoto zákona.

Oblasti, kteró byly př,cdrrrčtcrrl přczkournárrí lrospodaření v člcrrčnípodlc

§ 2

oclst.

la2uvederréhozákona:
- ustanovení § 2 odst. 1 písrrr. a) plnění příjmťr a výda.iů roz;ločtu včetně peněžních
operací, týkajících se rozpočtovýclr prostř,edkťr,
- Llstanovení § 2 oclst. 1 písrn. b) finančníoperace, týkajícíse tvorby a potržitípeněžních

-

fondťr,

ustanovení § 2 odst.

l

písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti ťrzetnnílro

celkr"r.

ustanovení § 2 odst. I písrn. d) peněžní operace, týkajícíse sdružených prostředkťr
vynakláclaných na základé smlouvy mezi dvěrna a více úlzemnímicelky, anebo na
základě smlouvy s jinýnri právnickýrni nebo fyzickýrni osobami,
ustanovcní § 2 odst. l písm. e) finančníoperacc, týkajici se cizích zdrojťr ve stnyslu
právních předpisů o útčctnictví,
ttstanovení § 2 odst. 1 písm. f) lrospodařerrí a nakládání s prostřeclky poskytnutými
z Národního fbndu a s dalšírni prostředky ze zahraničíposkytnutýrni na základě
nezinárodních smluv,
ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtovánía vypořádání ťrnančníchvztahťr ke státnímu
rozpočtu, k rozpočtťrmkrajů, k rozpočtťrmobcí, k jiným rozpočtťrm,ke státním
fondťrrn a k dalšínr osobám,
ustanovení § 2 odst. 2 písnr. a) nakládání a hospodaření s majetkenr ve vlastnictví
územního celku,
ustanovení § 2 odst. 2 písrn. b) nakládání a hospodaření s rnajetkem státu, s nírnž
hospodaří izetnni celek,
ustanovcní § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a r"rskutečňování veřejných zakázek,
s výjimkou ťrkorrťr a postupů přezkoumaných orgánern dohledu podle zvláštního
právního předpisu,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek azávazků a nakládání s nimi,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. e)ručenízazávazky ťyzických a právnických osob,
ustanovení § 2 odst, 2 písm. í) zastavování movirých a nemovitých věcí ve prospěch
tř,etích osob.
ustanovení § 2 odst. 2 písrrr. g) zŤízovanívěcnýclr bř,emen k majetkr-r ťrzemnílro celklt,

ttstanovení § 2 odst. 2 písrn. h) účetnictvivedené územním celkenr.

Při posuzování jednotlivých právníclr ťrkonů se vychází ze znění právních předpisů platrrých
ke dni uskutečnění tohoto úkonr,r.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 42012004 Sb. nebyly předrrrětem přezkournání údaje,
na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

A.

Výsledek dílčíchpřezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčíchpřezkoumání za rok2021
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

)

A.II.

Ostatní zjištěnéa nenapravené chyby a nedostatky v průběhu přezkoumání za
rok202l,

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

plnění opatření k

B.
B.I.

odstranění nedostatků ziištěnÝch

v nředchozích letech
Při přezkoumání hospodaření územníhocelku v předchozích letech

Nebyly zjištěny chyby

a nedostatky.

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2021
C.
C.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 podle § 2 a § 3

zákona

č,42012004 Sb.

Nebyly zjištěny chyby

C.II.

a nedostatky.

Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb

a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územníhocelku
v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizlka, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územníhocelku v budoucnosti.

CJII.

Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

celku
celku

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního
b) podíl závazki na rozpočtu územního

. 5,24
...... 2,24
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územníhocelku ...... 2,90

C.IV.

oÁ
oÁ
%o

Ověření poměru dluhu územníhocelku k průměru jeho příjmů za poslední
4 rozpočtové roky (§ 10 odst. 4 písm. c) zákona č.42012004 Sb.)

Dluh obce nepřekročil 60 % pruměru jeho příjmůza posledni 4 rozpočtovéroky ve smyslu
zákona č.23l20I7 Sb., o pravidlech rozpočtovéodpovědnosti.

V Liberci,

dne

2l.

4. 2022

Jméno a podpis kontrolora provádějícího přezkoumání hospodaření:

lng. Nikol Hnízdilová
Ing.

Digitální podpis:
21.04.2022 08:41

Nikol Hnízdilová

podpis

kontt,o Ior por,ěřený ř,ízerlím přezkotrmárrí
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Tato zprár,a o vÝsledku přezkoumání:
- je návrlretrr zprávy cl výsledklr přezkor-rrrrání lrospoclaření, ke kterénrlt lze podat písernrré
stanovisko ve llrťrtě do l5 dnů ode clne clorr"rčeni nátvrlrr.t této zpt,ávy, kontrolorovi
pověřenérnr"r řízením př,ezkounrárrí. Konečnýrn zněním zprávy se stzivá tento návrlr
okan-ržikern trrarnólro LrplynLrtí výšc Lrvcdcnó 11rťrty. cllc § 6 oclst. l písrli. d) zákona
č.42012004 Sb..
- se vyhotovuje ve clvou stejnollisech, přičenržse jecletr stejnopis předává zástupci
kontrolovaného subjel<trt a dnrhý stejnopis se za]<ládá do příslušnéhospisr-r odboru
kontroly kra.j skélro úrřadLr,
- nedílnotr sor,rčástízprávyje seznam přezkoLrmávaných písernností r-rvedenýclr v př,íloze.

V kontrolovaném období dle prohlášení obce:

-

obec nehospodařila s rrlajetkenr státtr,
ncručila svýrn trrajctkcnr za závazky fyzickýclr a právnickýcli osob,
nezastavila rnovitý a nernovitý nlajetek,
neLlzavi,ela sm|ouvu o výpťrjčcetýkajícíse nernovitého majetku, stnlouvr.r o přijetí nebo
poskytnLrtí úvěrr-r, snrlouvu o převzetí dlr-rhu, stnlouvtt o př,istor-rpcrrí k závazku
a smlottvtt o sdrttžení,
nekoupila ani neprodala cenné papiry, obligace,
neuskutečnilamajetkovévklacly,
a uskutečnila veř,ejné zakázky rrralého rozsahu (§ 27 zák. č. l34l20l6 Sb.).

Starosta obce byl seznámen s návrhem zprávy o výsledkrr přezkorrmání lrospodaření obce
Vítkovice a tento návrh zprávy s ním byl projednán. Zprávu o výsledku př,ezkoumání
lrospodaření o počtr"r 16 strar-r po jcjirn projednání a seznátneni píevzal starosta obce Milan
Rychtr.
(}bec vítkovice
J4.t..

al4/

§ gT]??.9p,

5] 2 38

Dlč cz00276260

ťílřo.;i,:Ófi i]

obsc@vitkov;cevkrk.

l

cz

www.vttkovie eykrk,cz

Milan Ryclrtr

razítko. podpis. dnc

starosta obcc
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Příloha ke zprávě o vÝsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021.
Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti:

Návrh rozpočtu
Návrh rozpočttt na rok 202I byl zveřcjrrčn v období ocl 9, 3. do 24.3.2021. Rozpočct byl
travrže tl jako vyrovnaný, (v Kč):
15.245.000
Příimy
Výdaje 15.245.000
Financováni
0

Praviclla rozpočtového provizoria
Pravidla rozpočtovéhoprovizoria byla schválerra zastr"rpitelstverrr obce (dále ZO) drre
l6. |2.2020 Lrsnesenínr č, 10120 v následrrjící podobě: běžnévýdaje br,tdolt čerpány do výše
max. 25 oÁ schvá|eného rozpočtu 2020. čerpáníúčelovýchprostředkťr, které burdoLr kryty
dotacerni, probčlrnc v sottladtt s podrnínkarni poskytnLrtí tóto dotacc a schválenýrni
uzavřcnýrni smlouvami, dofinancovány bLrdoLt akce íozptacoyanó v roce 2020, jejichž
dokončenípřipadne na l. čtvrtletíroku 202I, budou poskytnuty příspěvky příspěvkovýrn

organizacím (dále jen PO) ve výši příspěvku poskytnutého v daném období předchozího roku,
to samó se týká případných dotací, budou naplněny smluvně ošetřené závazky, jejichž plnění
připadne na l. čtvrtletíroku 2021, případné dalšívýdaje př,esahující uvedené musí odsouhlasit

Zo.

Rozpočtová opatření
K 31. l2. 202I by\a ZO schválena 4 rozpočtová opatření (dále jen RO):
RO č. l schválenó ZO dne28.6.2021 usnescnín č. 3712|, zveřejněné 8.7.202I,
RO č. 2 schválené ZO dne 15. 9. 2021 usnescnítn č. 42l2l, zveřejněné 29. 9. 2021 ,
RO č.3 schválené ZO dnc27. |0.202l usrresenírn č, 45121, zvcřejnčrró |.II.202I,
RO č.4 schválenéZO dne 13.12.202l usnesenínr č. 53l2I, zveřejrrěrré 3.1.2022.
RO se do vývoje rozpočtu promítla následovně (v Kč):
Příjmy
Výdaje
15.245.000,00
15.245.000,00
Schválený rozpočet
4,395.I27,68
3.595.I27,68
Roč. l

Roč.2
Roč.3
Ro

č.4

Rozpočet po změnách

479.674,32
1.353.956,94

95.233,00
357.000,00

2I.809.I7I,79

19.250.I90,68

335.412"85

-42.1]0.00

Financování
0,00
-800.000,00
-384.441,32
-996.956,94
-371.582.85
-2.558.981,11

Schválerrá RO byla rozepsána a protnítnuta do výkazu o plnění rozpočtu FIN 2

k3l.

-

12 M

|2.202I.
* Dle usneseniZO č.3ll7 ze dne II.I.20l7 byl starosta obce pověřen ke schvalování RO.

Schválený rozpočet
Rozpočet na rok 202| byl schválen ZO dne 24.
vyrovnaný v souhrnných objen-rech (v Kč):
Příjmy
15.245.000
15.245.000
Výdaje
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3. 202l

usnesením č. 8l2l jako

Financování

0

Schválený rozpočet byl zveře.iněn od 9.4.2021 a jeho data byla pořizena do výkazrr FIN
- |2 M pro lrodnocení plnění rozpočtu.

2

n í záv azný ch u kaza tel ů zř ízený m o rga n izacím
ránrci schválenélro rozpočtlt obce tla rok 202l (usrresení č. tt/2l) byl PO,.Krkollošská
základni a mateřsl<á škola Vítkovice" schválen příspěvek na provoz ve výši 1.200.000 Kč.
Příspěvek byl sdělen clopisem ze dne 30. 3.202l. Dle výkazLr FlN 2 - 12 M bylo
k 31. 8. 2021 poskytntrto 300.000 Kč (25 %). Příspěvek na provoz byl na jednání ZO dne
13.12.2021 usnesenínl č. 53121 pot^tižen o částkLr 300.000 Kč (v rárnci 4. RO), d. celkerl
př,íspěvek ve výši 900 tis. Kč. SníženíneinvestičníhopříspěvkLr bylo s<lěleno PO dopisem ze
dne l4. 12. 202l . K 3 l . 12.202l byl příspěvek poskyt,1u1 1z plné výši (900 tis. Kč).
S

tan ove

V

Střednědobý výhled rozpočtu
Dnc l6. 12.2019 ZO usncsenítrr č.65l19 schválilo středrrědobý výhlcd rozpočtlr na období
2021 - 2023. Návrh střcdnčdobólro výhledu byl zvcřejnčn od 29. 11 . 2019 do 16. 12. 2019 na
úřednídesce a na internetových stránkách obce. Schválerrý středrrědobý výhled rozpočttr byl
zveřejněn od l8. |2.2019 a předpokládal vývoj příjrnů a výdajťr (v tis. Kč):
Rok
Příjmy Výdaje Saldo P a V
202I
10.700 10.700
0
2022
2023

1.052
11.305

1

l 1.052
11.305

0
0

Dne l3. 12.20Zl ZO usnesením č.5612l schválilo střednědobý výhled rozpočtu na období
2023 - 2025. Návrh střcdrrčdobóho výhledu byl zveřejnčn od 26. 11.202| do 3. l .2021 na

úrřcdnídcscc a na internetových stránkáclr obcc. Schválený středrrědobý výhled rozpočttr byl
zvcřcjnčn od 3. 1 . 2022 a přcdpokládal vývoj příjrrrů a výdajťr (v tis. Kč):

Rok

2023
2024
2025

Příjmy

10.700
11.052
1.305

1

Výdaje

Saldo P a

10.700

V

0

IL052

0

l 1.305

0

Závěrečný účet
Závěrečný úrčetobce zarok 2020 spolu se Zprávou o výsledku přezkourrrání hospodaření obce
za rok2020 (dále jen zpráva), projcdnalo a schváli|o ZO dnc 9. 6,2021, usncsctrí č. 32l2l se
závčrcm,,bez výlrrad".
- návrlr závěrečnéhoťrčttra zpráva za rok 2020 byly zveřejněrry od 17. 5. 202l do
9, 6. 202I.
- schválený závěrečný účeta zpráva byly zveřejněny od 8.7 . 202l.

Bankovní výpis

Obec používala 5 bankovních účtťrse zůstatky dle předložených bankovních výpisů (dále jen
BV) t 3I. 12.202l:
Běžnéitčty (účet23 l)
KB č. ú. 262558l /0 l 00 (23 l l 00)
čs e . ri. 1263094349/0800 (23l 200)

|
1

.613.068,29 Kč (BV č. 12)
Kč (BV č. 012)

.96] .901,29
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čxg e , ú,94-5651215Ll01l0
KB č. ú. 43-2088450207/0100

Celkem

300) 3.349,]86.40 Kč (Bv č. 50)
(0500),F 71.807.68 Kč(BV č.12)

(23l

].062.563^66

Kč

* Zťrstatck vc výši 244,62 I(č byl přcťrčtován z íčtu236 Běžnéúčty.í'ondťL tizemníc:h
scttrtosprávnlich celků rra účct23lr - Záklaclní běžnútičet tizemních sumosprávných cellrů.
Stavy finančních prostředkťr podle výpisťr souhlasily se zťtstatkenl ťrčttr231 výkaztr Rozvaha
FIN 2 - L2 M ř. 60l0 a 6030.

a výkaztr

BěžnÝ účet(účet241) hospodářská činnost
Zůstatek na úrčtulrospodářské činnosti KB č. 78-9612200201l0100 ve výši 98.247,73 Kč (BV
č. l2) souhlasil se stavetrr na úrčttt241 v Rozvaze.

Dohoda o hmotné odpovědnosti
I(ontrole byly předloženy Dolrody o lrrnotné odpovědrrosti se zaměstnanci obecního úrřadtr adrninistrativazc dr-re l. 4.2020 a úrčetrríze dne 19. 10. 2016.

Hlavní kniha
Byla předložena Hlavní kniha ťrčetnictvíza období I
Gordic.

-

l2l2021 vygenerovaná z programu

Inventurní soupis majetku a závazktt
Kprovedené inventarizace majetkuazávazkůk31.12.202lbyly kontrole přeclloženy:
- Plán inventur na rok 202l ze dne 14. 12. 202l (schválený ZO dnc 26. I0. 20ZI

usncsením č. 46121), který obsahoval termín zahájcni a ukončer.íčinnosti inventurrrích

l. - 3l. 1.2022), vypracování inventarizačni zprávy do 3l. 1.2022,
jmenování invcntarizačníclr komisí,
Protokol o proškolení inventarízaěníchkornisí drre [7. 12.2021,
lnventurní soupisy k používanýmúčtůmvč. příloh,
Inventarizačni zpráva rok2021 ze dne 27 . I. 2022 s konstatováním, že rrebyly zjištěny
inventarizačnírozdíly.
komisí (1.

-

Kniha došlých faktur
Knihy přr.latýclr faktur byly vedeny v pťogranlrr GINIS Express. Obec vedla číselnéřady pro
f-aktury.přijaté v hlavni činnosti, vedlcjší činrrosti a záIohové faktury. Zůstatek na úrčtu
32l(AU 00l0 hl. činnost,01l0 hospodářská činnost) - Doelavateléby\vykázán v celkové
výši 80.690,08 Kč, zůstatek na účtubude zkontrolován t( 3l. l2. 2021 v rámci invetrtarizace.
Kontrolovárry byly doklady (zaúčtovánía úlrrada) v lrlavní činnosti d. č. 235 - 240,245 246

- 499, 502 - 504, 506 - 509 a 5 l 3.
Stav účtu32I k3I. 12,202| byl vykázán v Rozvaze ve výši 22|.212,58 Kč a byl ověřen
rárnci dokladové inventury (doložen seznam neuhrazených faktur se splatností v roce 2022).
K 31. l2. bylo v hlavní činnosti evidováno 456 píijatýclr faktur v objemu 12.849.486,33 Kč,
kontrolovány byly ťaktury č. 388 - 39l, 401, 4I3,4|9,42I,422,427,430,432 a 433 ajejich
úrhrada (BV č. 48, 50, 51 a 53). Nebyly zjištěny nedostatky.

a v hospodářské činno stt č. 467, 47 I, 495, 497
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-

]

Kniha odeslaných íaktur
Knihy cldeslaných faktirr byly vedeny v prograrrrLr GlNtS Express. Obec veclla číselnéřady
pro tirktLrry vydarié v hlavní činnosti a hospodářské činnosti. Při clílčírnpř,ezkorrnrání byly
zkontrolovány faktrrry v hlavní činnosti č. 2I 1026. 27 , 30. 3 l . Zťrstatel< lla ťrčtr_r
3ll Odběratclé v Rozvazc byl vc výši l60.129,23 Kč, zťrstatck rra ťrčttrbLrdc zl<otttrolovtin

k ] l. l2.202l v riirnci ittvctttarizacc.
Stav ťrčtu31l k 3I. 12.202I byl vykázán v Rcrzvaze ve výši 660.8]5,2l Kč a byl doložen
v rámci dol<ladové inventury. K 3l. l2. bylo ve vedlejšíčinnosti eviclováno 3l í-aktur
1,objemu 314.263,89 Kč (všechny íaktury byly k rozvalrovému clni trlrrazeny) a v hlavní
činr'osti 46 vydaných falrtLrr v ob.jemu 734,208,74 Kč (nebyla uhrazena faktr_rra č.2I|045 vc
výši 1.925 Kč). Kontrolovány byly ťaktury v lrospoclářské činnostl č.29 - 3l, BV č, 48, 5l
a v hlavrrí činnosti č.37 - 40.42, BV č. l2. Nebyly zjištěny nedostatky.

Odměňování členůzastupitelstva
K 1. l,20l8 obec vykázala357 obyvatel. Odměrry nerrvoIněných zastupitelťr byly sclrváleny
na zasedání ZO drle 19. I2.20l8 r-rsnesenínr č. 65/18 s úrčirrnostíod l. l .2019. Kontrolou
správnosti vyplaccných odrrrčn uvolnčrréhostarosty a neuvolněných zastupitelťr, kteří jsou
předsedy výborťr, členy výboru a ZO (os. č.57,247,269,311 a 156) clle výplatního lístkir za
812021 nebyly zjištěny nedostatky. Dále byly předloženy mzdové listy I * l2l2021 starosty,
tnístostarosty, předsedů výborťr a člena výborr"r (os. č. 57,28I,247,269 a 31l), nebyly
zjištěny nedostatky.

Pokladní kniha (deník)
Obec vedla tři pokladny - lrlavní pokladnu (účet26 l 0300) a dvě pokladny pro hospodář,skou
činnost (účet2610001 ubytovna a úrčet261 0007 obclrod). Pokladní knilry byly vedeny ručtrě
samopropisovací pokladní knihy.
K 31. 12.202l bylo v hlavní pokladrrě vystaveno 641 příjrnovýclr a výdajových pokladních
dokladťr s lirnitem ve výši 100,000 Kč, který nebyl v kontrolovaném období (k 31,8,)
překročen. V rámci přezkourrrání byly ověřerry doklady hlavrrí pokladny z měsíce srpna,
cloklady č.424 - 463 a 575 - 616. Zůstatek v pokladní knize k 3I. 12.202l se shodoval se
zťrstatkern na účtu261.0300 v Hlavní knize a s ř. 6040 výkazlr FIN 2 - 12 M.
K 31. 12.2021 bylo v pokladně rrbytovna vystaveno 106 příjrrrových a výdajových dokladů.
V rárnci přezkotrmání byly kontrole podrobeny doklady pokladny ubytovny za měsíc
červenec, doklady č. 8066 -807] a8097 - 8106, Zůstatek v pokladní knize k 3I.12.202I se
slrodoval se ztistatkem na ťtčtu261.000l v Hlavní knize.
K 31. 12, 202l bylo v pokladně obchodu vystavetro 687 příjmových a výdajových dokladťr,
liniit nebyl vnitřní srněrnicí stanoven. V rárrrci přezkorrrnání byly kontrole podrobeny doklady
pokladny obchodtr v rněsíci slpllll, doklady č. 9394 9412. Tržby z obchodu byly převáděny
do pokladny ubýovny a poté na bankovní ťrčethospodářské čirrrrosti. Zťrstatek v pokladní
krrize k 31.12.202I se slrodoval se zťtstatkcnl na účtu26I.0002 v Hlavní knizc.
Součet zťrstatkťr v pokladních knihách souhlasil s vykázaným stavem na irčtu 26I - Pokladnct
v Rozvaze, stav účtubyl ověřen inventarizací.
Příloha rozvahy
Kontrole byla předložena Příloha sestavená k 31, 12. 202I. Na podrozvahových účtechbylo
úrčtovánona irčtr"r 90l - Jiný 6ty66,1ý dloultodobý nehmotný nlajetek (8,9] tis. Kč), účet
902 - Jiný drobnú dlouhodobý ruajetelc (1.201,8 tis. Kč), na účtLl909 - Ostatní majetelc
(977 tis. Kč), na účttr915 Ostatní krátkodobé poclmíněné pohledávky z trans.fbrů
(85l tis. Kč), 956 - Ostatní dlouhodobé podm[něné závazlcv z transJbrti (130,8 tis. Kč) a na
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účtLr982 Dlouhoclobé podmíněnézávlzk), : 1loskvtnutl|,clt gctt,ctnc,í .jeclnorázol,Ých
(5,552 tis. Kč rtrčitelský závaze|< obce společnosti Služby Vítkovice s. l. o. - flnanční
leasing s povinností korrpě předmětu leasingu Technoalpin sněhová děla 2 ks a Kássbohrer
Pisten Brrlly 600 sněžná rolba viz bod SnTlortvy o ručení).Ve výkazv v části D. 2. a D. 3.
ncbyly uvedeny úrdajc o lesrrích porostech.
Rozvaha
Kontrole byla předložena Rozvalra sestavená k 31. I2.202I. Stálá aktiva po proúčtované
korekci činila 145.950 tis. Kč. Meziročně vzrostl zůstatek na ťrčtr-r02I - Stuv,by (v rrrinulérn
období stav ve výši 111.405 tis. Kč, běžnéobdobí stav ve výši l l7.089 tis. Kč, největší podíl
na nárůstu měl projekt ,,Rozšíř,enívodovodLr Vítkovice Vunnovka" a cyklotrasy). Obec
v kontrolovaném období evidovala dlor-rhodobé pohledávky ve výši 195,7 tis. Kč, dlouhodobó
závazky ve výši 3.557,9 tis. Kč (zálohy na transfery) Krátkoclobé pohledávky byly vykázány
vc výši 6.0l8,95 tis, Kč, obcc tvořila opravnó položky k pohledávkám cclkcrrr vc výši
84 tis. Kč (účtyl92 a l94) a krátkoclobé závazky ve výši 2.451 tis. Kč. Zůstatky na
rozvahových ťlčtechbyly doloženy v rámci inventarizace. Kontrolou stanovených vazeb na
tomto výkazv ncbyly zjištěny nedostatky.

účetnictvíostatní
Kontrolou bylo ověřeno, že správní činnost vykonává úředník, který složil zkoušku zvláštní
odbornou způsobilost ke správní agendě (správa daní a poplatků). Osvědčeníze dne
29. 4,2009.

Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Yýkaz FIN 2 - 12 M sestavený k 31 . 12. 2021 obsahoval následující hodnoty po konsolidaci
(v Kč):

zrněnáclr
l5.245.000,00 21.809.17I,]9
Příjmy
15.245.000,00 19.250.190,68
Výdaje
-2.558.981,1 l
Financování
0,00
Schválený rozpočet Rozpočet po

Skutečnost % RU

22.479.437,7|
18.29l,152,66

103,07
95,02

-4.188.285,05

x

Z výše uvedeného vyplývá, že pŤi naplnění příjmůpo změnách na 103,0] % (22.479 tis. Kč)
a čerpánívýdajů rozpočttt po změnách na 95,02 % (I8.29l tis. Kč) bylo dosaženo kladného
salda příjmťr a výdajťr v objenru 4.188 tis. Kč.

Yýkaz zisku aztráty
Kontrole byl předloženYýkaz zisku a ztráty k 3I. 12. 202I. Obec vykonávala hospodářskou
činnost, která spočívalav provozování obchodu a ubytovny. Dne 13. 12. 202l ZO
odsouhlasilo usnesenim č. 54121 převod účetnictvíobchodu a Pošty Partner od I. l. 2022
z hospodářské činnosti do hlavní činnosti. Za sledované období obec vykázala následující
hodnoty (v Kč):

Hlavní činnost
16.I94.927,I0

Hospodářská

činnost

Celkem
20.553.212,30
2I.902.543,68

4.358.285,20
Náklady celkem
4. 159.306,1 1
I7.743.231,57
Výnosy celkem
-198.979.09 1.349.331,38
1.548.3l0,4]
Výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření - zisk souhlasil s údajem v Rozvaze - výsledek hospodaření běžného
úěetního období k 31. 12,202l,
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Yýkaz zisku a, ztráty zíízenýchpříspěvkových organizací
ZO na svém zasedání clne 9, 6.202l schválilo ltsnesenítt"t č.28121 hospodářský výsledek
zisk z roku 2020 ve výši 71.155,36 Kč PO Krkorrošské základní školy a nrateř,ské školy
VÍtkovicc a_jclro přcvederrí na ťrčct432- Nerozclělený zisli, ncuhra:enú:írátu z minttlých let.
Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací

Obec byla zřizovatelern PO Krl<onošskti zá[<laclní škola a nlateř,skár škola Vítkovice,
IČO 70695393. Kontrole byla př,edložena zíizovací listina ze dne 1, 4. 2010, schválena
ltsnesením č. 27lI0 ve znění dodatku č. I ze dne 18. 11. 2010. Z() na svétn zasedání dne
l3, l. 2016 schválilo usnesením č. Zl16 dodatek č.2. V kontrolovarrérrr období nebvla dle
vyjáclřeni úrčetníobce provedena útprav a zŤizovaci 1istiny.

Listiny o založení právnických osob
Obec založila v roce l997 jako jediný společrrík obchodní společnost Služby Vítkovice,
s, r. o., IČO 25269607 s rnajctkovou ťrčastíobcc ve spolcčnosti l3.600.000 Kč (ťrčct

06l

Maletkové Ličasti ll osobdch s rozhoclujícímvlivent).

Darovací smlouvy
Darovací smlouva na finančnídar zavřená mezi obci (dárce) Oblastní charitou Jilemnice
(obdarovaný)dne 1,4.202l naposkytnutí tlnančníhodartrvčástce5,000Kč.Finančníčástka
byla odeslána dne I0.5.202l z ťrčttrvedenélro Lr ČS.
Darovaci smloltvauzaví,enámezi FO(dárce)aobcí (obdarovaný)dne9.8.202l nafinanční
částku ve výši 220.000 Kč za účclcrnvšeobecnélro rozvojc obcc. Finančníprostř,cdky byly
přlaty v hotovosti - př,íjmový pokladní doklad č. 446 zc dnc 1 8, 8, 2021 ,
Darovací stnlouva uzavíená rrrezi FO (dárce) a obcí (obdarovaný) dne 24. 5.202l na finarrční
částku ve výši 5.000 Kč za účelernvšeobecného rozvoje obce. Finančníprostředky byly
přijaty dne 25. 5.202r, KB BV č.21.

Smlouvy a dalšímateriály k poskytnutým účelovýmdotacím
Smlouva o poskytntrtí návratné finančnívýpomoci právnické osobě uzavíená mezi obcí
(poskytovatel) a Jilemnicko - svazek obcí, IČO 70694061 (př,íjernce) dne 31.3. 202l na
předfinarrcování projektrt ,,Jilemnicko - Systénr odděleného sběru tnateriálově využitelrrých
odpadťt" spolufinancovanélro z Operačrrílroprograr"rru životrríprostředí. Finančrrívýpornoc do
výše 250.801,19 Kč je poskytovárra výlučně rra výše ttvederrý účel.Poskytnutí finanční
výpornocije bezťrročr-ré.Příjernce se zavazuje vrátit zapťrjčenéfirrančníprostředky do 10 dní
od připsání dotacc na úrčetpříjernce ze strany posky.tovatelc dotace, nejpozdčji do
31. 10. 2022. O výši poskytnrrtého příspěvku a lzavíenísnrlouvy rozhodlo ZO dne
24.3.202l rrsnesením č. 7l2l nazákladě žádosti. Finančníprostředky ve výši 250,801,19 Kč
byly odeslány dne 26.4.202I, ČS eV č, 004. Smlouva byla zveřejněna na stránkách obce
dne 31.3.202l. Částka ve výši 250.801,19 Kč byla vrácena na účetobce dne l8. 10. 2O2I,

KB BV

č. 42.

Veř,ejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočttt obce Vítkovice uzavřená mezi obcí
(poskytovatel) a Jilenrnicko - svazek obcí, IČO ]069406l (př,íjemce) dne l3. l, 2O2l na
poskytnutí invcstičnídotacc na náktrp Areálu Mříčná, který br,rde sloužit k zajištění zázemi
pro společrrou techniku Jilcrnnicka - svazktt obcí a také jako zázemí pro budoucí regionální

-
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odpadové centrtttrr pro územníčlenských obcí Jilerrrrricka svazku obcí, a movitých věc,í
nacházejících se v Areálu Mříčná.Celková výše investičnídotace činí261.553,06 Kč a bude
poskytnLrta r-ra účetpř,íjemce následovně: do 31.3. v částce 65.388,26 Kč, kdykoliv od
podpisu veřejrroprávní smlouvy, nejpozdějido 30. 9.202l v částce 65.388,2ó Kč. kdykoliv od
poclpisu vcřcjrroprávní smlouvy, ncjpozději do 31.3.2022 v čárstce 65.388.26 Kč, kdykoliv od
poclpisu vcřcjnoprávní srtllouvy, ncjpozdčji do 30. 9,2022 v částce 65.388,26 Kč. Příjernce se
zavazuje dotaci vyúčtovatnejpozději do 3 l . 12. 2022. O posky,tnutí dotace a uzavření
veřejnoprávní stnlouvy rozlrodlo ZO dne 18. l2. 2020 trsnesenínr č. í]0120 na základě žádosti.
Finančníprostředky ve výši 65.388,26 Kč byly odeslány dne 31.3.202l, ČSBV č.003
a stejná částka dne 3l. 8.2021, ČS BV č. 008, Smlotrva byla zveřejněna na stránkáclr obce
dne 14. |.20ZL

Smlouvy a dalšímateriály k přijatýnr účelovýmdotacím
Vobdobí od 1.1,202l do31. 12.202l obccobdrželarráslcdujícíťrčelovédotacc:
položka 4l l l
- příspčvekze státního rozpočtLr z kapitoly Všeobccná pokladní správa státního rozpočtu
ke zmírněnínegativních dopadů působnosti zákona č. 95l202l Sb., o kolnpenzačnírn
bonusu pro rok 2021 na datiové přurny obcí, UZ 98037, nepodléhá finančnímu
vypořádání. V kontrolovaném období zasláno celkem 110.698 Kč (obec obdržela
částku 21.604,93 Kč dne 21.4.2ozl, ČNe gv e. 10, částku 84,441,32 Kč dne
16.7.202l, ČNB BV č. 19 a částku 4.65I,75 Kč dne 18. 10. 202l, ČNg gv o. :o.
- Rozhodnutí Ministerstva financí o poskytnutí dotace - úrčelovóneinvestičníprostředky
na írhradu výdajů vzniklých obcírn na územi Libereckého kraje v souvislosti
s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných ve dnech
8. a 9, 10., konečnévyúčtovánído 1 5. 2. 2O22,ÚZ ')aOl l, finančníprostředky ve výši
31.000 Kč byly přijaty dne 1. 9.2O2t, ČNe BV č. 29. D|e předložerrého Finančního
vypořádání clotací nebyla dotace v plné výši vyčerpátra, vratka ve výši 16.933 Kč
byla odeslána dne 1 .2.2022, ČNg Bv e . +.
Po|ožka 4112

-

dotace na souhmný ťrnančnívztah státního rozpočtu k rozpočtťrm obcí pro rok 2020 ve
výši 90.800 Kč, k 3L 12.202I bylo přijato 90.800 Kč tJ, I00 % určených na výkon

veřejné správy.

Položka 4l13
- Srnlouva č. l200500045 o poskýnutí finančnícliprostřcdkťr ze Státního fondr-r
životnílroprostředí ČR prostředrrictvím Národního programu Životnílro prostřeclí vc
výši 2.255.I9] ,56 Kč (85 oÁ) na akci ,,Obnova místníiníiastruktury ve VítkovicíchEtapa 20l9 B Roudnice",ÚZ 9OOO2, neinvestičnídotacc. Finančníprostředky byly
přryaty dne 24. Il. 202l ve výši 2.255.t97,56 Kč, ČNg SV č. 42.
- Smlorlva č. 1200500055 o poskytnutí ťrnančníchprostředků ze Státního fbndu
životníhoprostředí ČR prostřednictvírn Národního programu Životního prostředí ve
výši 2.098.988,97 Kč (85 oÁ) na akci ,,Obnova místníinfrastruktury ve VítkovicíchEtapa 2019 A Levínek", ÚZ 90OOZ, neinvestičnídotace. Finančníprostředky byly
přijaty dne 30. II. 2021ve výši 2.098.988,94 Kč, ČNg gv č. 43.
Položka 4l l6
- Ministerstvo životního prostřcdi Čn- odbor zvláštní úzcnrníochrany přírody a krajiny
obci Vítkovice poukázalo prostřednictvím Krajského úřadu Libereckého kraje irčelové
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l]nančríprostř,eclky, které byly Ltrčeny na kompen zacl ztráty na clani z netnovitosti
z lesů na útzenríKRNAP. ÚZ tSZgl ve výši 188.100 Kč. Obec obclržela tjnanční
prostředky dne 4. I0.202t. ČNs BV č. 33.
Dohoda o vytvoření pracovníclr příležitostív ránrci veřejně prospěšných prací
a poskytntrtí příspčvkr-r,spolufitrancovanóho 7,c státního rozpočtu a Evropského
sociálrrílro tbndr"r č. SMA-VZ-|6|202I na dobLr od l0. 5.202l clo 3l, l0, 2021 na
l pracovní místo, týderrrrí pracovní cloba 20 lrod., tnax. rněsíčnívýše příspěvku
1 1.250 Kč, celketrr poskytnuté rněsíční
příspěvky nepřekročí částku 64.233 Kč,
ÚZtlOl3. Dodatek č. 1 - součet poskytnutých rněsíčníchpříspěvkťr nepřekročí
86.733 Kč. Zkontrolován příjem částky dne24.8.2021 ve výši 11.250 Kč, ČNB BV
č.26, celkově přijato k 31. 8. 202130.483 Kč. Dále byla zaslárra částka I1.250 Kč dne
23.9.202I. ČNg gv č. 3l, částka l1,250 Kč dne 2I. I0.202I. ČNB gv č.37. částka
l1.250 I(č dne 7.12.202l, Čxg gv č.47 ačástka l1.250 Kč dne 21.12.202l, ČNB
BV č. 49, tj. celkem k 3 l . l2.202l částka ve výši 75.483 Kč.
RozhodnLrtí o poskytnLrtí dotace prostřednictvím Libereckélro kraje z rozpočtu
MV-GŘ HZS ČR na výdaje jednotek sborťr dobrovolných hasičťrobcí na rok 202l ve
výši 5.ó00 Kč, ÚZ l4O04. Finančníprostředky byly přrjaty drrc 6. 12. 202l, ČNB BV
č.46.

Položka 4122

-

-

Smlouva o poskytnutí účelovédotace z dotačníhofondu Libereckého kraje, Dotační
titul 4 - Oprava a výstavba místních kornunikací, clrodrríků,veřejnélro osvětlení,
mostkťt, zálivů autobusové dopravy, parkovišt' č. OLPl2l05l2020 ze dne 27. 8. 2020
na projekt ,,Obnova místníinťrastruktury ve Vítkovicích: Vítkovice - Roudnice".
Výše dotace 300.000 Kč, termín ukončení30. 9. 2021. ZáIoha ve výši 270.000 Kč
(90%) byla obdržena dne 25.9.2020, ČNg eV č. 3l. Drre 25. 10.2021 byl po
kontrole správnosti a ťrplnosti závěrečnéhovyúčtováníprojektu zaslán doplatek
účelovéneinvestičnídotace ve výši 30.000 Kč, ČNB BV č. 38.
Darovací smlouva č. OLPl3466l2021 s Libereckým krajern na finatrčni dar ve výši
20.000 Kč za clrrrhé místo v soutěži ,,ZIatá popelnice 2020". Firrančníprostředky byly
přijaty dne 16. 11.2021, KB BV č. 46,

Po|ožka 4213
- Smlouva o poskytnutí podpory č. 0060l8II ze dne l8. 6.2019 vč. případných dodatků
ze Státního fondr,r životníhoprostředí ČRschváleno poskytnLrtí podpory na akci
,,Výstavba kanalizace v obci Vítkovice v Krkonoších". Na základě předloženého
závěrečrrého vyhodnocení akce byla pŤiznárra investičrrídotace ve výši 196.076 Kč.
Finančníprostředky byly přrlaty drrc l9. 3. 2O2t, ČNB BV č. 7.
- Smlouva č. 1190400230 o poskytnutí podpory ze Státního fbrrdu životníhoprostředí
ČR na akci ,,Rozšířenívodovodr,t v obci Vítkovice - Vurmovka" vč. Do,datku č. 1.
Podpora v roce 202I do výše 3.557.900,3l Kč, ÚZ gOggZ, Dne 1I.8.202l byla
přijata částka ve výši 2.743.964,88 Kč, ČNB BV č. 23 a dne 3. 12. 202l částka
813.935,31 Kč, ČNB BV č. 45.
Po|ožka 4222

-

poskytnutí účelovéinvestičnídotace z rozpočtu Libereckélro kraje
č. OLP12]0412021 na projekí ,,Poíízeninového dopravního automobilu - Vítkovice"
na max. výši 300.000 Kč, ukončenírcalizace projektu nejpozději 3l. 12. 2022.
Finančrríprostředky byly přijaty drre l6. 8.202l, ČNB BV č. 25.

Smlouva

o
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Smlcruva cl poskytnLrtí účelovódotace z Dotačního londrr Libereckélio klaje, program

č. 6. 1 Rozvoj cyklistické dopravy, č. OLP/l93212020 na prqekt,,Cykloturistické
trasy l. Etapa Vítkovice v Krkonoších - trail Pohoda". dotace max. do výše
506.822 Kč. Firrančrríprostředky ve výši 506.822 Kč byly přijaty dne 26.8.202|,
čxg gv e zz
SnlloLtva č. OLPl2558l202l o poskytlrutí indiviclLrální ťrčelovó dotacc z rozpočttt

kraje

Fondu ochrany vod 202 | na projekt ,,Rozšířetrívodovodu v obci
Vítkovice - Vurnrovka" ve výši rlrax. 1.011.559,89 Kč. Záloha 90 % ve výši
910.404 Kč byla přijata dne t4. I0. 2021 , ČNB BV č. 35.
Libereckélro

Smlouvy o dílo
Smlouva o dílo uzavíená mezi obcí (objednatel) a T4 Building s. r. o., ICO 04352530
(dodavatel) dne 15.7.2020 na provedení akce ,,Rozšířenívodovodu v obci Vítkovice Vurmovka" v souladu s projektovou dokumentaci, dokončenídíla nejpozději do 31. 5. 202I.
Cena díla 5.499.958,63 Kč bez DPH (6.654.949,94 Kč). Sepsání smlouvy bylo schváleno ZO
dne 20. 5, 2020 usnesením č. 19120. V roce 2020 byly uhtazeny následující faktury přijaté
(dále jen FP): FP č.3442020 ze dne 1. 10. 2020 na částku 1.136.081,28 Kč, uhrazena dne
27 . I0.2020 ČNB BV č. 35, FP č. 3782020 ze dne 5. 1 1. 2020 na částku I.937 .465,03 Kč,
uhrazena dne 30. tl,2020 ČSBv č. 011, FP č. 4342020 ze dne 9. 12.2020 na částku
1.185.741,82K{uhrazenačástečně ve výši 1.050.000 Kč dne 29.12.2020 ČS BV č. 012.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo narealizací zakénky s názvem: ,,Rozšířenívodovodu v obci
Vítkovice Vurmovka" uzavíený mezi obcí (objednatel) a T4 Building s. r. o.,
IČ004352530 (dodavatel) dne 31. 5. 202I. Doplněno o nový odstavec - z důvodu
nepíiznivých klimatických podmínek, pro které je nereálné dodržet předepsané technologické
postupy je možnénejpozději do 15. 6. 202l. Dále se smluvní strany dohodly na změně
rozsahu díla o práce blížespeciťrkované ve změnovém listu č. 1 a na navýšení ceny. Nová
cena díla je 5.694.294,51 Kč bez DPH, 6.890.096,36 Kč s DPH. Ostatní ustanovení Smlouvy
o dílo se nemění a plati nadále. Dodatek č. 1 byl zveřejněn na profilu zadavatele dne
14. 6. 202l. Skutečně uhrazená cena byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 19. 8. 202I
(faktura došlá dne: 7. 10. 2020 na částku 1.136.081,28 Kč, 10. 11. 2020 na částku
1,937.465,03 Kč, 10. 12.2020 na částku LI85.741,82 Kč, 25.6.202I na částku
I.240.670,50 Kč a na částku 194.335,88 Kč, ť. celkem 5.694.294,51 Kč bez DPH).
Smlouva o dílo uzavŤená mezi obcí (objednatel) a Služby Vítkovice s. r. o., IČO 25269607
(zhotovitel) dne 17. 12, 2020 na dílo Cykloturistické trasy, L etapa Vítkovice v Krkonoších
trail Pohoda na uvedených pozemcích v k. ú. Vítkovice v Krkonoších v délce 1600 m2 za
740.220 Kč + DPH 155.446,20 Kč, (tj.celkem 895.666,20 Kč), provedení díla do 31 .5.202I.
ZO schválilo zhotovitele a návrh smlouvy o dílo dne 16. 12. 2020 usnesením é.18120. V roce
2020 byla uhrazena FP č. 2020258 ze ďne 22. 12. 2020 na částku 86.515 Kč dne 22. 12. 2020,
ČS BV č.0I2. V kontrolovaném období roku202I bylauhrazena FP č.202IIl8 (21202) ze
dne 30. 6.202I na částku 809.151,20 Kč dne 26.7.202l, ČSnV č. 007, tj, celkem
895.666,20 Kč. Smlouva o dílo byla na profilu zadavatele zveřejněna dne 2l. 12. 2020.
Skutečně lhrazená cena byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 19. 8.2021.

-

o dílo uzavřená mezi obcí (objednatel) a M-SILNICE a. s., IČO42196868
(zhotovitel) dne 29. 4.202I na ,,Obnovu místníinfrastrukfury ve Vítkovicích- ETAPA 2019
Smlouva

A Levínek",zahájeni prací 3. 5.202l, dokončenídíla 3l. 10. 2021. Smluvní cena 1.986.280
Kč bez DPH, 2.403.398,80 Kč vč. DPH. ZO pověřilo dne 24. 3.202l usnesenim ě. 1ll2l

starostu sepsáním smlouvy s vybraným zhotovitelem. Finančníplnění: Faktura e. č.21393 ze
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dne 12. I1,2()Zl na částku 2.403.398 Kč Lthrazenit dne 19. LI.202l, Č'NB BV č. 41.
Zveřejnění snrlouvy a skr-rtečně uhrazené ceny viz bod Doklrmentace k veřejným zakázl<ám.

Smlouvy o převoclu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
KLtpní stnloltvtr uzavřená drrc 16. 7,2021 rrrczi obcí (kupLrjící) a AUTOTREND, spol. s r. o.,
IČO 4l32483tt (prodávající), předrnětenr kupní snllouvy je pořízerrí nového clopravního
automobilu specitikované v Příloze č. l. Podkladem pro uzavř,ení této stnlouvy je nabíclka
prodáva.jícílro ze clne 25. 5.2021 předložená na základě zaclávacilro íízení.Na akci jsor_r
poskytnuty ťinančníprostředky v rámci programll ,,ťrčelovéinvestičnídotace pro jednotky
sboru dobrovolnýclr liasičťrobcí" prostřednictvím Ministerstva vnitra - generálnílro ředitelství
Hasičskél.ozácl-rranného sbortt ČR. Prodávajici se zavazuje odevzdat kupujícírnupředrnět
smlouvy nejpozději do 3 l. 3.2022. Kupní cena ve výši l .I52.901 Kč bez DPH ( 1.395.01 1 Kč
s DPH). Uzavř,ení snrlottvy bylo schvá|eno ZO drre 3. 5.202I usnesenítn č.20l2l. Snrlotlva
byla zveř,ejněna na profilu zadavatele dne Z].1.2021. Finančníplnění za atttotttobil pro
JSDH v roce 202 | neproběhlo.
Smlouvy o přijetí úvěru
V korrtrolovaném roce 202l nebyl pítjat žádný nový úvěr.
Smlouvy o ručení
Prolrlášení r-Lrčitele podle § 2018 OZ uzavřené dne 24,5.2021 mezi obcí (ručitel) Služby
Vítkovice S. r. o. (dlužník),IČo 25269607 a LINILEASING a. s., IČo 25205552 (věřitel).
Ručitel prohlašLrje, že uspokojí věřitele ohledně všech jeho pohledávek za dhžníkem,pokud
dlužníknesplní věřiteli jakýkoli dluh vyplývajici z leasingové smlouvy č. 3210|45 uzavíené
rnczi včřitelem a dlužrríkerrr na předrnět leasingu: Kássbolrrer Pisten Bully 600 - snčžnárolba,
výrobní číslo:WKU5826MA7L010443, zejména dohodnrrté splátky leasingu, kotrečnou
kr,rpní cenu leasingr"r, úroky z prodlení a smluvní pokuty, náhradu škody a ušléhozisku
a nároky věřitele při zrušení nebo zániku snrlouvy , vč. př,íslušenstvítěchto pohledávek.
Cena předtnětu leasingu byla vč. DPH 3.630.000 Kč, celkové sjednané splátky zahmujicí
nájemné vč. DPH a prodejní cenu po ukončeníleasingu vč. DPH: 4.034,382 Kč. ZO schválilo
prolrlášení ručitele dne 3. 5. Z02l usnesením č. 18/2l. Ručitelský závazek byl evidován
v Podrozvaze na írčtu982 - Dlouhot]obé podntíněnéztivuzlq, z po,slqltnuých gcu,ancí

.jednorázových.

Prohlášení n"rčitele podle § 20l8 OZ uzavřené dne 24.5.202l mezi obcí (nrčitel) Služby
Vítkovice S. r. o. (dlužník),tČo zszeg60] a LrNILEASiNG a. s., IČo 25205552 (věřitel).
Ručitel prohlašLrje, že uspokojí včřitele ohledně všech jelro pohlcdávek za dlužníkem,pokud
dlužníknesplrrí věřiteli jakýkoli dluh vyplývající z leasingové smlouvy č. 3210146 uzavřerré
niezi věřitelem a dlužníkernna předmčt leasingu: Tcchnoalpin snětrová děIa 2 kusy, zejména
dohodnuté splátky leasingu, konečnou kupní cenu leasingu, úroky z prodlení a smluvní
pokuty, náhradr-r škody a ušlého zisku a nároky věřitele při zrušenínebo zániku stnlouvy, vč.

příslušenstvítěchto pohledávek.
Cena předmětu leasingu byla vč. DPH 1.391.500 Kč, celkové sjednané splátky zahrnqicí
nájemné vč. DPH a prodejní cenu po r"rkončení leasingu vč. DPH: 1.5 l8.066 Kč. ZO schválilo
prohlášeníručitele dne 3. 5.202l usnesením č. l8/2l. Ručitelský závazek byl evidován
v Podrozvaze na úrčtu982 - Dlouhodobé podmúlěnézávazlql z poslqltntltých garancí
.iednorázových.
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Smlouvy o věcných bř"emenech
Smlouva o zíízelivěcnél.o bř,emene slLržebnosti č. lP-I2-4008234lYBl02 uzavřená mezi
obcí (strana povinná z věcného bř,emerre) o ČPZ Distribtrce, a. s.. IČO 24129035 (strana
oprávnětrá z věcnólro břerriene) dne l6. l|.2020. Obsahem věcrrélro břemene je právo
Oprávrrčrló utnístit, provozovzrt, opravovat zr udržovat Zaí,izcnídistribLrčrri soLlstavy nur
Dotčcných nctnovitostcch (p. p. č. 37313), provádčt jeho obnovu, výlnčnu a nrodcrnizaci,
a povinnost Povirrrré výkorr těclrtcl práv strpět. Věcrré břetneno se zřiztrje za jedrrorázovoLl
náhradu ve výši 12. l00 Kč. Zámil zřídit věcné břemeno byl sclrvále n starostou obce. Právní
účinkyzápisrr k okarnžiku I0.2.2021, vklad do KN proveden dne 5. 3,2021. Dne 3L 5.202I
byla vydána faktura č. 211025 na částku 12.100 Kč, flnančníprostředky přijaty dne

30.6.202I,KB.

Dokumentace k veřejným zakázkám
ránrci přezkouniání byl zkontrolovárr postr-rp obce při zadávátli vcř,cjnó zakázky nralóho

V

rozsahu u akce:
..Obnova rnístníirrfrastrukturv ve Vítkovicích - ETAPA 20l9 A Levínek"
- Yýzva k podání nabídky na splnění zakázky rnalého rozsalru zc dne 30. 3. 2021 veřejná zakázka na stavební práce. lhůta pro podání nabídek končídne 16. 4.202l ve
|2:30 h., př,edpokládaná cena je 2.500.000 Kč vč. DPH, kritériem pro hodnocení
nabídek blrde celková cena díla včetně DPH, vyvěšeno na úrřednídesce dne
30. 3. 202I,
- výše uvedená Yýzva byla zaslána e-mailem 5 společnostem,
- Jmenování člena hodnotícíkomise ze dne 16,4.202I,
- Čestnéprolrlášení o nepodjatosti člena hodnotícíkornise - 3 členná hodnotícíkomise,
- Protokol o otevíráníobálek, posottzení a hodnocení nabídek ze dne 16. 4. 202l doručcno 5 nabídek, žádná nabídka nebyla vyíazena, nejnižšícenu ve výši
2.4O3.398,80 Kč s DPH nabídla společnost M-SILNICE a. s., tČO 42196868.
- Oznámcní o výběru nejvhodnější nabídky ze dne |6. 4. 202l,

-

Smlouva

o dílo lzavŤena dne 29. 4.202I (vtz bod Smlouvy odílo), na proíilu

zadavatele zveřejněna dne 7. 5.202l,
- Skutečně lthrazená cena byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 17. 12. 202I.
Protj1 zadavatele:
https://www.vlrodneuverejneni.czlindex.php?m:xenorders&h:order&a:detaildocumentsandimages&rwr:obnova
1 9-a-levinek
-mistni-infrastrLtktttry-ve-vitkovicich-etapa-20

Výsledky kontrol zřízený ch organizací
Kontrolu hospodaření PO Krkonošské základní školy a mateřské školy Vítkovice provedl
Karel Pítro, IČO 86689l86. Kontrole byl předložen,,Protokol o proveclené veřejnosprávní
kontrolc" zc dne 22. 6. 202I. Nebyly shledány významnó ncdostatky.
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
31. 12.2021 proběhlo 9 zasedání ZO. Záptsy a usnesení z jednání ZO z roku 202I
(konaných ve dnech 21.1.,24.3.,3. 5.,31. 5.,9. 6.,28.6., l5, 9.,26. 10. a 13.I2.) a z roktt
2020 (konaného dne 16. l2., které věcně souviselo s rokem 202| - schválení pravidel
rozpočtového provizoria) byly zveřejněny na webových stránkách obce.

K

-

15 -

al
Peněžnífondy územníhocelku - pravidla tvorby a použití
Obec nerněla zÍizeny peněžrrí fondy.

Finančnía l<ontrolní výbor
Kontrole byl předložen Zápis č. Il202l z jednání ílrrarrčníhovýborLr zc clnc 22.3. Z02|
projednání nzivrhu rozpočttt nar.202I aZápts č.2l202l z jednání flrrarrčníliovýborLr ze dne
28. 6.202I - výkaz FIN 2 - 12 M do 6. rrrěsíce 202l, rozpočtovéopatření č. l a Zápis
č.312021 z,iednání tinančníhovýboru konaného dne 30. II.202l - rrávrlr rozpočtu obce na
rok2022, návrl-r Střednědobélro výhledu rozpočttt obce na období 2023 -2025.
Zápis z jedrrání kontrolrrího výborrr č. 4 ze clne 26. 3.2021 a č. 5 ze dne 11.8.2021 - kontrola
plnění usnesení ZO I

-

61202l.

Schválení účetnízávěrky
Účetní závěrka obce za rok 2020 byla schválena ZO dne 9. 6.202[ usnesenínt č,33l2l.
Kontrole byl předložen Protokol o schválení účetnízávěrky.
Učetni závěrka za rok 2020 zíizenó PO byla schválena ZO dne 9. 6. 202l usnesením č. 29l2L,
Kontrole byl předložen Protokol o schválerrí ťrčetnízávěrky.
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