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Zpráva

o vÝsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku dne 13. 10. 2O20 jako dílčípřezkoumání
Krajském úřadu Jihočeského kraje dne 10. 2. 2O2L, 11. 2, 2O21 jako konečné
přezkoumání.

a na

Přezkoumání hospodaření obce Člunek za rok 2020 ve smyslu ustanovení § 42 zákona č. 12812000 sb.,
oobcích (obecní zřízen), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č.420l2O04Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,
ve znění pozdějších předpisů, byIo zahájeno dne 30.7.2O2O Krajským úřadem Jihočeskéhokraje

doručením písemného oznámení.

Přezkoumané období od 1. 1. 2O2O do 31. 12. 2O2O,
Přezkoumání vykonala:

-

kontrolorka pověřená řízením přezkoumání;

Vladimíra Achatzová

Pověřeníkpřezkoumánípodle§5zákonač.42O|2OO4Sb.a§4a§6zákonač.255/2012sb.

vydal Krajský úřad Jihočeskéhokraje pod č. dne 387 l 2020/OEKO-PŘ dne 27.7. 2o2o,

Přezkoumání hospodaření bylo provede_no v podmínkách mimořádných
opatření, vyvolaných
epidemiologickou situací na územíČeskérepubIiky, s využitím dopóručenétro- postúpu
Ministerstvem financÍ, Odbor 47
Centrální harmonizační jednotka, a to z podkIadů
předávaných územními celky elektronicky a konzultovaných dálkovou formou.
Přezkou mán í bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání poskytli součinnost:

Zdeněk Plachý - starosta
Drahoslava vobrová - účetní
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Předmět přezkoumání:,
Předmětem přezkoumání, hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v

č.42012004 Sb., posouzéňépodle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

posuzování jednotlirných právních úkonůse vychází

Při

ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení §

2

odst,

3

zákona

č, 42012004 Sb.

na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu,

§ 2 odst. 1 a 2

zákona

ze znění právních předpisů platných

nebyly předmětem přezkoumání údaje,

Poslední kontrolní úkon inventarizace účtu374 byl učiněn dne 11, 2. 20Zt.

A.

VÝsledek dí!číchpřezkoumání

A.I.

Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčíchpřezkoumání za rok 202O

1.

/v členěnípodle předmětu přezkoumání hospodaření ustanovení § 2 odst. 1 a odst. 2/
Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetniďvívedenéúzemním celkem
Porušení právního předoisu

:

Vyhláška č. 4t0l2009 Sb., Kerou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictvÍ,
ve znění pozdějších předpisů, pro něKeré vybrané účetníjednotky,ve znění pozdějšíchpředpisů
UstanovenÍ: § 37

charakeristika ziištěnéchvbv a nedostatku:
Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky výkazu zisku a ztráty "Výnosy z činnosti".
Poois zjištěnéchvbv a nedostatku:
Účetní jednotka vystavila odeslanou fakturu č. 12000130 s DUZP dne 19. 8. 2O2O na částku 1B1.BB1 Kč
a č. 12000132 s DUZP dne 21. 9.2020 na Částku L27.561KČ odběrateli Březovské lesy s. r. o. Kontrolou
hlavní knihy k 30. 9. 202O, vyl<azu zisku a rtráty k 30. 9. 2O20, dále pak účetníhodokladu č. 60132

ze dne 19. 8. 2020 na částku 181,881 Kč a účetníhodokladu č. 60134 ze dne 2I. 9,

2020
na částku t27.56I Kč, kde bylo provedeno zaúčtovánípředpisutěchto odeslaných faKur,,bylo zjištěno,
že rnýnosy z prodeje dřeva, byly nesprávně zaúčtoványjako výnosy z prodaného zboží(účet60a).

ZiištěnÝ nedostatek byl odstraněn.

Poois plnění opatření: Výkaz zisku a ztráty

č. 90008 ze dne 14. 10.

Účetní doklad

k3I. 12,2020

2020

-

oprava zaúčtovánívýnosů za prodej dřeva

na částku 1.165.954,30 Kč (z účtu604 na účet601)

Odeslaná falčura č. 12000143 ze dne 18. 12. 2020, odběratel FO, ICO:06955711

Účetní doklad
Výpis

z

na částku 168.228 Kč

č. 60747 ze dne L7, L2.

2020

-

-

prodej dřeva

č. 12000143

zaúčtováníodeslané faKury

na částku 168.228 Kč
gÚČ Čsog č. 2O20l22O, obrat ze dne tg. 72, 2O2O
na částku 168.228 Kč

Účetní doklad

-

úhrada odeslané faKury

č. 12000143

č. sogs+ ze dne 19. 12. 2020 - zaúčtováníúhrady odeslané faKury č. 12000143
na částku 168.228 Kč

Ooatření bvlo splněno: Naoraveno.

A.II.

Chyby a nedostatky nenapravené z dílčíchpřezkoumání nebo zjištěnépři konečném
přezkoumáni za rok2O2O

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.
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B.

Oblasti přezkoumání, u kteŇch nebvlv ziištěnv chybv a nedostatkv
podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 42012004 sb., které jsou uvedeny v členění
podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

1.

2,
3.

4.

Ustanovení

§ 2 odst. 1

písm. a) plnění příimůa vúdaiůrozpočtu včetně peněžních operací,

túkaiícíchse rozoočtornúch prostředků
- přezkoumán: Ano

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finančníoperace, býkaiícíse tvorbv a použitípeněžních fondů
- přezkoumán: Ano
Obec netvoří peněžní fondy

Ustanovení § 2 odst, 1 písm. c) náklady a rnýnosy podnikatelské činnosti územníhocelku
- přezkoumán: Ano
Obec nevykonává podnikatelskou činnost
Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžníoperace, túkaiícíse sdruženÝch prostředků wnakládanÝch
na základě smlouw mezi dvěma nebo více územnímicelkv, anebo na základě smlouvy s iinÝmi
orávniclcúmi nebo fuziclcúmi osobami

5.

6.

7.
8.
9.

- přezkoumán: Ano
Obec neuzavřela žádnou smlouvu, týkajícíse sdružených prostředků
Ustanovení § 2 odst. 1 oísm. e) finančníoperace, túkaiícíse cizích zdrojů ve smvslu právních předpisů
o účetniďví
- přezkoumán: Ano

Ustanovení§ 2 odst. 1písm. fl hospodařenía nakládánís prostředlorposlvtnuÝmi z Národníhofondu

a s dalšímiprostředkv ze zahraničíposlMnutúmina základě mezinárodních smluv
- přezkoumán: Ano
Obec za přezkoumané období nehospodařila s těmito prostředky

Ustanovení §

2 odst. 1 písm. q) vyúčtovánía Wpořádání finančníchvztahů ke státnímu rozpočtu,

k rozpočtŮm kaiŮ, k rozpočtůmobcí, k jjnÝm rozpočtům.ke státním fondům a k dalším osobám

- přezkoumán: Ano
Ustanovení § 2 odst. 2 písm, a'l nakládání a hosoodaření s maietkem ve vlastniďví územníhocelku
- přezkoumán: Ano

Ustanovení § 2 odst. 2 oísm. b) nakládání a hospodaření s maietkem státu. s nímžhospodaří územní
celek
- přezkoumán: Ano
Obec nehospodaří s majetkem státu

10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,
a postuoů ořezkoumanÝch oroánem dohledu oodle zvláštního právního předpisu

s

rniiimkou úkonů

- přezkoumán: Ano
1

1. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano

12. Ustanovení 6 2 odst. 2 písm. e) ručeníza závazl§ fyzických a orávniclcých osob
- přezkoumán: Ano
Obec neručíza závazhl fyziclcých a právnických osob

identifikátor
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'13. UstanovenÍ§ 2 odst. 2 písm. fl zastavovánímovibých a nemovitých

věcíve prospěch třetích osob

- přezkoumán: Ano
Obec nemá zastavený majetek ve prospěch třetích osob

14. Ustanovení § 2 odst, 2 písm. g) zřizovánívěcných břemen k maietku územníhocelku
- přezkoumán: Ano

í5. Ustanovení§

2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu územníhocelku k průměru jeho přúmů za ooslední
4 rozpočtovérolar podle právního předpisu uoravujícíhorozpočtovou odpovědnost
- přezkoumán: Ano

c.

plnění opatření k odstranění nedostatků ziištěnúchv předchozích letech

C.I.

Při přezkoumání hospodaření územníhocelku v předchozích letech
byly zjištěny násIedující chyby a nedostatky:

CharaKeristika ziištěnéchvby a nedostatku:
Územní celek neúčtovalk okamžiku uskutečněníúčetníhopřípadu.
Popis ziištěnéchybv a nedostatku:

Kontrolou zúČtovánídotace Č.smlouvy SDO/OREG lt}OlL9 a účetníhodokladu č. 30078
ze dne 31. 10. 2019 zúčtovánídotace ve rnýši 240.000 Kč bylo zjištěno, že nebyl dodžen okamžik
uskuteČnění účetníhopřípadu při zúčtovánídotace s povinností vypořádání - dle pokynu ]čK došlo
k zúčtovánízálohy na dotaci se rozpočtem státu ke

dni

22. t0.2079,

ziištěnÝ nedostatek bvl odstraněn.
Název opatření:
ZO ze dne 3, 6, 2020
opatření splněno dne:
I2,I0,2020
Popis plněníopatření:
Napraveno správným postupem při zaúčtovánízálohy neinvestiční dotace
dle sml. Č. SDO/OREG|3B4|2)2 reg, Č. 439-02-09120 ze dne 2. 7. 2o2o na poslqrtnutí peněžníchprostředků

na realizaci projektu

"

Výměna střeŠníkrytiny na obecní budově

ve výši 270.000 Kč.
Smlouva Č. SDO/OREG13B411O} reg.

v

Lomech čp. 73" na částku

č. 439-02-09120 ze dne 2,7.2020. Účdem neinvestiční dotace
poslrytnutí peněžníchprostředků na realizaci pCIektu " Výměna střešní krytiny na obecní budově
v Lomech Čp. 73". Dotace k uŽití od 1, L 2020 do 31. 12. 2020. Gstka ve výši 27o,00o Kč, což je max, 60
o/o z celkových uznatelných uýdajů akce. Dotace podléhá vyúčtovánía vypořádání. vyúčtovánídotace
nejpozději 9o_ t5. I. 2027,
V.ýpis z BUC CNB Č. 11, obrat ze dne 16.7.2020 - příjem zálohy neinvestiční dotace na částku 270.000 Kč
Učetnídoklad
10011 ze dne 16. 7.2020
zaúčtovánípřijmu zálohy neinvestičnídotace
na částku 270.000 Kč
VyúČtováníposkytnuté z rozpoČtu Jihočeskéhokaje v roce 2020 ze dne 9. 9.2o2o na ceikové neinvestiční
uýdaje na částku 434.811 Kč
Oznámení JČK o vyúČtovánízálohy neinvestiČnídotace na částku 270.000 Kč dle sml. č. sDo/oREG 13841202,
vyúČtovánízálohy neinvestiČnídotace doŠlo ke dni 12. I0. 2020, neuznatelné rnýdaje ve výši 9,114 Kč
vráceny na účetJčKdne 12, I0.2020
UČetnídoklad Č. 30077 ze dne t2, 10. 2020 - zaúčtovánívyúčtovánízálohy neinvestičnídotace
na částku 260.886 Kč

je

-

č.

Ooatření bvlo splněno: Naoraveno.
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charakeristika ziištěnéchvbv a nedostatku:
Inventurní soupisy územníhocelku neobsahovaly podpisorný záznam odpovědné osoby záznam osoby

odpovědné za provedení inventury.
Popis zjiŠtěnéchvbv a nedostatku:

Inventurní zpráva, u Keré je uveden termín ukonČení inventarizace dne 31. 7,2020, ani soupisy sestavené
31. t2. 2019 neobsahovaly podpisorný záznam předsedkyně komise. Komise stanovena 70
dne 18. 12,2019.

v

k

Ziištěný nedostatek byl odstraněn.

ZO ze dne3.6.2020
opatření:
dne:
3t,l2.2020
popis plněníopatření: Inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2020 - účet018, 02703oo, o22,
Název

Opatření splněno

02B, 03 10200, 03 10400, 03 105 10, 23I, 26t, 343, 32t, 342, 33t,

37 4
Inventarizační zpráva za rok 2020 sestavena dne 31. 1. 2021, inventurní soupisy účtůk 37. 12. 2020
obsahují podpisorný záznam předsedy komise

Ooatření bvlo solněno: Napraveno.

D.

Závěrz přezkoumání hospodařeníza rok 2020

D.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2O2O podle § 2 a § 3 zákona č.420l2oo4 sb.
+ nebyly zjiŠtěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dítčích
přezkoumáních, které byIy již napraveny.

D.II.

Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,
která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:
Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, Kerá by mohla mít negativní dopad na

hospodaření územního celku v budoucnosti,

D.III.

Poměrové ukazatele zjištěnépři přezkoumání hospodaření:

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
... I,47
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
........0,37
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku Územního celku ........................., 0

D.IV.

o/o
o/o
o/o

Výrok o výši dluhu územního celku:

Dluh územníhocelku

nepřekročil 60

o/o

průměru jeho přfimů za poslední 4 rozpočtovéroky.

Výše dluhu územníhocelku: 0 Kč
60

o/o

průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtovéroky: 6.74t,305,74 Kč

lyhotovení zprávy:
Ceské Budějovice, dne 17.2,202I

identifikátor
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Jméno a podpis kontrolorky zúčastněnéna přezkoumání hospodaření:

vladimíra Achažová
kontrolorka pověřená Yízením přezkoumá ní

Tato zpráva o vúsledku ořezkoumání:
- má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. K zjištěnímuvedeným
v návrhu zprávy je moŽné podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu
zprávy o rnýsledku přezkoumání, a to kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání,
Tento návrh se stává koneČným zněním zprávy okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6
odst. 1 písm. d) zákona Č. 42012004 Sb., o možnosti podání písemného stanoviska k dotčeným

-

zjiŠtěním.Kontrolor pověřený ňzením přezkoumání můžev odůvodněnémpřípadě stanovit lhůtu delší,
tato zpráva má celkem 10 stran včetně seznamu dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání.

nedílnou souČástízprávy o yýsledku přezkoumání hospodaření je seznam dokladů a jiných materiálů
využitých při přezkoumání.

Poučení:
Územnícelek je dle § 13 odst, 1 písm. b) zákona č.42012004 Sb. povinen přijmout opatřeník nápravě chyb
a nedostatkŮ uvedených ve zprávě o rnýsledku přezkoumání hospodařenía podat o tom písepnou informaci
přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnŮ po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem

v orgánech územního celku.

Územní celek je dle

§ 13

odst. 2 zákona

č. 42012004 Sb.

povinen v informaci podle ustanovení §

13

odst. 1 písm. b) téhožzákona uvést lhůtu, ve Keré podá příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu písemnou
zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu
zasíat.

Nesplněním těchto povinností

se územnícelek dopustí přestupků podle

ustanovení §

14 odst.

1

písm. b) a c) zákona Č, 42012004 Sb. Za každý tento přestupek lze uložit územnímucelku podle ustanovení
§ 14 odst. 2zákonač.42012004 Sb. pokutu do rnýŠe50.000 Kč.

Zdeněk Plachý

starosta obce

oBEc Čt_unrx

378 61 Člunek 21
lČo:0024646B, DlČl CZ00246468
Tel,: 3B4 397 '105

,l--""

identifikátorDS: kdib3rr

e-podatelna:

posta@kraj-jihocesky.cz

tel:
fax:

386 720 111
386 359 069

Ič:

70890650
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Seznam dokladů a iinÝch materiálů využitúchpři ořezkoumání:
Návrh rozpočtu

. Na rok 2020 zveřejněn od29.11. 2019 do 18. 12.20t9
Rozpočtová opatření
. C. t0|2020 schválené starostou obce dne 28. 8. 2020, zueřejněné dne 23. 9, 2020
. C. LU2020 schválené starostou obce dne L 9.2020, zveřejněné dne 23. 9.2020
. ZO ze dne 27, tL,20t4 - pověření starosty obce k provádění úpravy rozpočtu RO
Schválený rozpočet
. Na rok2020 o celkových příjmech ve výši 10.820.000 Kč a celkových rnýdajích ve výši 10.820.000 Kč
schválen v ZO dne 18. 12. 20t9, zueřejněn dne 19, L2.20L9
Střednědobý výhled rozpočtu
o Na rok202l - 2022 schválen v ZO dne 18. 12. 2019, zueřejněn dne 79, t2.2019
Závěrečný účet
. Závěrečný účetobce za rok 2019 projednán a schválen v ZO dne 3. 6.2020 "bez r,ýhrad", zveřejněn
před projednáníod 14.5.2020 do 1.6.202O,zueřejněn po projednánía schválenídne4. 6.2020
Faktura
. Odeslaná faktura č. 12000130 s DUZP dne 19, B. Z02O, odběratel Březovské lesy s. r. o. - prodej
dřeva na ástku 181.881 Kč
. Účetní dok|ad č.60132 ze dne 19. B. 2020 - zaúčtováníodeslané faKury č. 12000130
na částku 1Bl.B81 Kč
. Výpis zBÚČ Čsog e. 20201752, obrat ze dne 28. 8. 2020 - úhrada odeslané faktury č. 12000130
.
.
.
.
.

na částku 181.881 Kč

Účetní doklad

Odeslaná faKura č. 12000132 s DUZP dne 21. 9, 2020, odběratel Březovské lesy's, r, o. - prodej
dřeva na částku 127.561 Kč

Účetní doklad č. 60134 ze dne 21. 9. 2020 - zaúčtováníodeslané faktury č, 12000132
na částku t27,56L Kč
Výpis z BÚČ Čsoe i. 20201167, obrat ze dne 22. g.2O2o - úhrada odeslané faKury č. 12000132
na částku 127.561 Kč

Účetní doklad č. 50689 ze dne 22. 8. 2020

Faktura

.
.
.
.
.
.

identifikátor

č. 50621 ze dne 28. 8. 2020 - zaúčtováníúhrady odeslané faktury č. 12000130

na částku 181.881 Kč

na částku L27,561Kč

- zaúčtováníúhrady odeslané faKury č. 12000132

Došlá faKura č. 01416010 ze dne 24. 4.2020, dodavatel SWIETELSKY stavební s. r. o. - stavební
práce - MK Kunějov na částku L27,796,t9 Kč
00075 ze dne 27. 4. 2020
Účetnídoklad
zaúčtovánídošléfaktury č, 01416010
na částku L27.L96,I9 Kč
Výpis z aÚČ Čsos Č. z02OlBI, obrat ze dne 11. 5. 2020 - úhrada došléfaktury č. 01416010
na částku I27.I96,t9 Kč
Účetní doklad č. 50352 ze dne 11. 5. 2020 - zaúčtováníúhrady došléfaktury č. 01416010
na částku 127.196,19 Kč
Došlá faKura č. 2000061 ze dne t, 6. 2020, dodavatel Protechnika s. r. o.- pořízení ťovinořezu
na částku 15,951,43 Kč
Účetní doklad
00103 ze dne 1. 6. 2020 - zaúčtovánídošléfaKury č. 2000061 - pořízení
křovinořezu na éstku 15.951,43 Kč

-

č.

č.
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.
.

i.

VýP]9 z BÚč čsoe
202oll02, obrat ze dne 12. 6. 2020 - úhrada došléfaKury č. 2000061
na částku 15.951,43 Kč
Účetní doklad č. 50429 ze dne 12.6.2020 - zaúčtováníúhrady došlé faKury č. 2000061 + zařazení
křovinořezu do užívánína účet02B na částku 15.951,43 Kč (DDHM)

Faktura

.
.
.
.

bezdrátové rozhlasu na částku 4.537,50 Kč

-

servis

č. 0022I ze dne 10. 11. 2020 - zaúčtovánídošléfaktury č. 200635
Výpls z eÚČ ČSOS i. 202ol7g8, obrat ze dne 13. 7L. 2020 - úhrada došléfa6ury č. 200635
Účetní doklad

na částku 4.537,50 Kč
na částku 4.537,50 Kč

Účetnídoklad č. 50810 ze dne 13, 11. 2020

Faktura

.
.
.
.

Došlá faktura č. 200635 ze dne 30. 10. 2020, dodavatel BÁRTEK RoZHLASy, s. r. o.

na částku 4.537,50 KČ

-

zaúčtováníúhrady došléfaktury

Odeslaná faktura č. 12000143 ze dne 18. 12. 2020, odběratel Fo, tčo:oogsszrr
na částku 168,228 Kč

Účetní doklad

č. 60147 ze dne 17, 72.

na částku 168.228 Kč
VýP19

2020

-

č. 200635

- prodej

zaúčtováníodeslané faKury

dřeva

č. 12000143

z sÚČ Čsoe i. 20201220, obrat ze dne 19, 12.2020 - úhrada odeslané faktury č. 12000143

na částku 168.228 Kč

Účetnídoklad č. 50934 ze dne tg. L2. 2020 - zaúčtováníúhrady odeslané faktury č. 12000143
na částku 168.228 Kč

Hlavní kniha

. K 30. 9,2020
. K 31. 72.2O2O
Inventurní soupis majetku a závazků
. Inventarizace majetku a závazků k37. 12,2020
r účet018
. účet0210300 - stavba čp.26 na parc. č. st. 51
. účet022
. účet028 - inv. č, 51777, 51778,5lL79
. účet0310200 - parc. č.105/1, parc. č.110
. účet0310400 - parc. č. st. 51
. účet0310510 (pozemky s VB) - parc. č. 467lt\,893lB
. účet231
. účet261
. účet343
. účet321
. účet331
. účet342
. účet374
o Inventarizačnízpráva za rok 2020 sestavena dne 37. 7,202I
Kniha došlých faktur
. K 30. 9,2020
Kniha došlých faktur
. K 31. 12.2020
Kniha odeslaných faktur
. K 30. 9,2020
pokladní doklad
. Pokladní Wdajory doklad č. 67I ze dne 2. 9.2020 na částku 54 Kč
. Učetnídoklad č. 20677 ze dne 2. 9. 2020 na ěstku 54 Kč
. Pokladní rnýdajorný doklad č. 683 ze dne 10. 9.2020 na částku 1O8 Kč
. Učetnídoklad č, 20683 ze dne L0.9.2020 na částku 108 Kč
. Pokladní příjmorný doklad č.684 ze dne II. 9.2020 na částku 5.000 Kč
. Učetnídoklad č.20684 ze dne tt,9.2020 na částku 5.000 Kč
Hlavní kniha

identifikátor
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. Pokladní WdajoW doklad č. 698 ze dne 25. 9.2020 na částku 340 Kč
. Účetní doklad č. 20698 ze dne 25 9,2020 na částku 340 Kč
. Pokladní příjmový doklad č.705 ze dne 30. 9. 2020 na částku 5.000 Kč
. Účetní doklad č.20705 ze dne 30. g,2020 na částku 5.000 Kč
pokladní doklad
. Pokladnírnýdajový doklad č.775 ze dne 7, t2.2020 na částku 818 Kč
. Účetní doklad č.2o775ze dne 7, 12. 2020 na částku 818 Kč
. PokladníWdajorný doklad č.787 ze dne 9. 12. 2020 na částku 45 Kč
. Účetní doklad č.2078L ze dne 9, 12.2O2o na částku 45 Kč
. Pokladní přúmový doklad č. 7B5 ze dne 16. t2,2020 na částku 43,477 Kč
. Účetní doklad č.20785 ze dne L6. L2.2020 na částku 43.477 Kč
Pokladní kniha (deník)
. K 30.9,2020
Pokladní kniha (deník)
. K 31. 12,202a
Rozvaha
. K 30, 9,2020
Rozvaha
. K 31. I2,2O20
účetnidoklad
. Účetnídoklad č. 90o0B ze dne 14. 10. 2020 - oprava zaúčtovánívýnosů za prodej dřeva

na částku

1.165.954,30 Kč (z účtu604 na účet601)

Úrtový rozvrh

. Pro rok2020
. Pro rok 2020
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpoŘu
. FIN 2-I2M k30,9.2020
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
. FIN 2-L2Mk31, t2,2020
Výkaz zisku a ztráty
. K30.9,2020
Yýkazzisku a ztráty
. K31.72.2020
Darovací smlouvy
. Finančnípříspěvek formou daru na částku 67.500 KČpro FO na léčbuneuro - rehabilitaci v Centru
Hájek z. ú. Vejprnice
. Finanční příspěvek schválen v ZO dne 3.6.2020 - bod7
. Smlouva o poslqytnutí finančníhodaru uzavřen á dne 22. 6, 2020, kde je obec Óunek jako dárce a FO
Úrtový rozvrh

jako obdarovaný. Dárce na základě této smlouvy daruje obdarovanému finančnídar

.
.
.

ve uýši 67.500 Kč na neuro - rehabilitačníléčbuv Centru Hájek z. ú. Vejprnice.

Účetní doklad

č. 30050 ze dne 3. 7.

2020

na částku 67.500 Kč

Výpis

z

-

zaúčtovánízávazku

aÚČ Čsos e. 2020ltl6, obrat ze dne 3. 7, 2020

na částku 67.500 Kč

Účetní doklad

č. 50476 ze dne 3, 7, 2020 -

z

darovací smlouvy

- úhrada závazku z darovací smlouvy

zaúčtováníúhrady závazku

na částku 67.500 Kč

z

darovací smlouvy

Smlouvy a da!šímateriály k přijatým účeIovýmdotacím
. Šmlouvač.SDO/OREGl3B4l2O2 reg. č. 43g-O2-0gl20 ze dne 2,7. 2020, Účelem neinvestičnídotace
je poslcytnutí peněžníchprostředků na realizaci projeKu " Výměna střešpí kfiiny na obecní budově
v Lomech čp.73". Dotace k užitíod 1. 1. 2020 do 3L 72, 2020, Cástka ve výši 270.000 Kč,
což je max. 60 o/o z celkových uznatelných výdajů akce. Dotace podléhá vyúčtovánía vypořádání.

.
.
identifikátor

I.2o2L
eÚČ ČNa e. 11, obrat ze dne 16.

vyúčtování9gtage nejpozději do 15.

Výpis

z

na částku 270.000 Kč

Účetnídoklad

č. 10011 ze dne 16. 7,2020 -

na částku 270.000 Kč

DS:

e-podatelna:

kdib3rr

7.

posta@kraj-jihocesky.cz

tel:

fax:

386720
386 359

2020

-

příjem zálohy neinvestiční dotace

zaúčtovánípřljmu zálohy neinvestičnídotace

Ll

069

tč:

70890650

orČ.ulríť"r3oji8

Sp. zn.: oEKo-PŘ B52ll2020lvlach

.
.
.

VyúČtováníposlqÁnuté

z

rozpoČtu JihoČeskéhg kaje

na celkové neinvestiční rnýdaje na částku 434.811 Kč

v

roce 2020 ze dne 9.

Oznámení JčK o vyúčtovánízálohy neinvestiční dotace

na

g.

2020

částku 270.000

Kč

dle sml. Č. SDo/oREGl384l202, vyúČtovánízálohy neinvestičnídotace došlo ke dni 12. 70. 2o2o,
neuznatelné uýdaje ve výši 9.114 KČ vráceny na ÚČet JčK dne t2. IO,2020
Učetnídoklad č. 30077 ze dne 12. t0.2020 - zaúčtovánívyúčtovánízálohy neinvestiční dotace
na částku 260.886 Kč

SmIouvy o věcných břemenech

.

.
.

Smlouva o zřízení věcného břemene č,: JH-01433005707810U uzavřená se společností
E. ON Distribuce, a.s. jako oprávněnou osobou dne 28. 4. 2020. Věcné břemeno se zřizuje
na pozemku parc. Č.467lt0, B93/B v k. Ú. Lomy u KunŽaku za ÚČelem distribuční
soustavy - kabelového vedenÍ. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu ve rnýši 15.000 Kč bez DpH.
K této Částce bude připočrtána platná sazba DPH. Právní účinkyvkladu dne 15. 5.2o2o.
Odeslaná faktura č. 12000128 ze dne 17. B.2020 - zYízeníVB na částku 18.150 Kč

Účetní doklad

č. 60130 ze dne 17. 8. 2o2o -

na částku 18.150 Kč

zaúčtováníodeslané faktury

č. 12000128

Výpis z gÚč čsoe č, 20201163,, obrat ze dne 15. 9. 2020 - úhrada odeslané faktury č. 12000128
na částku 18.150 Kč
ÚČetnídoklad Č, 50672 ze dne t5. g. 2020 - zaúčtováníúhrady odeslané faktury č. 12000128
na částku 18.150 Kč
Pozemek parc. Č, 467l70 veden na analytickém účtu0310510 v účetníhodnotě 170,50 Kč
Pozemek parc. č. 893/8 veden na analytickém účtu0310510 v účetníhodnotě 13,165 Kč
Dokumentace k veřejným zakázkám
Směrnice obce Óunek k zadávání veřejných zaázek malého rozsahu s účinností1. 4. 2018

.
.
.
.
.
.

Veřejná zaézl<a malého rozsahu na dodávku křovinořezu
včetně DPH 21

o/o,

dodavatel Protechnika s. r. o. Vysočany

vČetně DPH 21

o/o,

dodavatel SWIETE§KY stavební s. r. o.

Veřejná

zaézá malého rozsahu na

stavební práce

Nabídka zhotovitele SWIETE§KY stavební s.

na částku t27.L96,I9 Kč včetně DPH 27

o/o

-

Fs 24 na částku 15.951,43

Kč

MK Kunějov na částku l27.tg6,7g Kč

r. o. č.: N20-0L4-0275 ze dne 1. 4.

2020

Informace o přijadch opatřeních (zák a20l2004 Sb., 32O|2OOL Sb., apod.)
. písemná informace o přijetí opatření ze zjištěných chyb a nedostatků uvedených
ve zprávě o rnýsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019, spolu se zprávou o plnění přijatých
opatření ze zjiŠtěných chyb a nedostatkŮ uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření
za rok 2019 podána rÚ dne 72.6,2O2O
Vnitřní předpis a směrnice
. Vnitřní směrnice Il20I5 s účinností16. 12,2015 - Čl.z doHaay k účtováníomajetku a finančních

.

investicích
Dodatek Č. 1/2015 s k vnitřnísměrnici obce Člunek č. 1/2010 o nakládání s majetkem obce účinností
dne 17. 6. 2015

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
. ZO ze dne tL, tL,2020

.

ZOzedne28.t2.2020

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
. ZO ze dne 27. LI. 20t4 - pověření starosty obce k provádění úpravy rozpočtu Ro

. 7O ze dne 18. 12. 2019
. ZO ze dne 3.6,2020
Účetní závěrka za rok 2019 obce člunek
. SchválenavZO dne 3. 6.2020
. Protokol o schválení účetnízávěrky ke dni 31. 12.20t9
. Účetní doklad č. 30042 ze dne 11, 6. 2020 - zaúčtováníHV za rok 2019 na částku 3.133.543,59 Kč
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Př'Ijemce: Obec Člunek, Člunek 2'1,37861 Člunek, CZ

Doručená datová zpráva

,
)l:

odesílate

Věc:

JihočeskÝ kraj, U Zimního stadionu 195212,37001
českéeJaolovlc e, CZ
Zprávao výsledku PH

2O2O -

obec Člunek

ld datové zprávy: 874684680

Doručeno: 18.02,2021
Přečteno: 19.02,2021
Zmocnění: 0/0
Naše

14:40:41

09:21:03

č.j.: KUJCK 2013112021

Naše sp.zn.: oEKo-PŘ rc521t2o20lvlach

So

Vaše č.j.: Nebylo zadáno

Vaše sp.zn.] Nebylo zadáno
K

rukám:

Nebylo zadáno

rukou: I l
doručeníi-:

Do vl,

Zakázat

fikcí:

'""":

https://urad.eobec.er.r/ep/showDoc.php?mpfname:ltmplGg45Ai&iatt=-1&bgco1:oÁ23...

03.03.202I

Ke sp. zn. : oEKo-PŘ lgszttzoz0/vlach

ProhIášení kontrolované osoby

ProhlaŠuji,Že jsem v souladu s ustanovením § 7 písm. b) zákona č. 42012004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územníchsamosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,

ve znění pozdějšbh předpisů

byl(a) seznámen(a) s návrhem zprávy o v,ýsIedku přezkoumání hospodaření obce Člunelg
ICO00246468 za rok2020

15.
v ...ř!./..tt..p.?:...............

.

..

ít1-. 2ÍJ2l

. . dne

0tsEc Čt-unrx
37B 61 Člunek 21

-

Zástupce úc:
Jméno a příjmení1:
Funkce2:

1), 2)

-

čitelně vypsat

u DSO podpis osoby určenéstanovamí

