KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor ekonomický
Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
spisová značka: OEKO-PŘ 71716/2021/jahol
číslo jednací: KUJCK 59478/2022

*KUCBX0137MHU*
KUCBX0137MHU

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
obce Čížkrajice, IČO 00581674

Přezkoumání bylo vykonáno ve dnech:
30.11.2021 jako dílčí přezkoumání v sídle obce
od 26.04.2022 do 13.05.2022 jako konečné přezkoumání na Krajském úřadu Jihočeského kraje
Přezkoumání hospodaření obce Čížkrajice za rok 2021 ve smyslu ustanovení § 42 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění
pozdějších předpisů, bylo zahájeno dne 01.10.2021 Krajským úřadem Jihočeského kraje
doručením písemného oznámení.

Přezkoumané období od 01.01.2021 do 31.12.2021.

Přezkoumání vykonaly:
-

kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Jana Hůlková

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a § 4 zákona č. 255/2012 Sb.
vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č.: 305/2021/OEKO-PŘ dne 13.07.2021.
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno distančním způsobem v podmínkách mimořádných
opatření, vyvolaných epidemiologickou situací na území České republiky, s využitím
doporučeného postupu Ministerstvem financí, Odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka, a to
z podkladů předávaných územními celky elektronicky a konzultovaných dálkovou formou.
Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání poskytli součinnost:

Ing. Petr Skamene – starosta
Alena Tripesová – účetní

identifikátor DS: kdib3rr
e-podatelna:
posta@kraj-jihocesky.cz

tel: 386 720 111
fax: 386 359 069

IČ:
70890650
DIČ: CZ70890650
Stránka 1 z 13

Č. j.: KUJCK 59478/2022

Sp. zn.: OEKO-PŘ 71716/2021/jahol

Předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona
č. 420/2004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.
Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni
uskutečnění tohoto úkonu.
Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které
se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.
Poslední kontrolní úkon, tj. zaznamenání ukazatelů dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona, byl učiněn dne
13.05.2022.

A.

Výsledek dílčích přezkoumání

A.I.

Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2021

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

A.II.

Chyby a nedostatky nenapravené z dílčích přezkoumání nebo zjištěné při konečném
přezkoumání za rok 2021

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

B.

Oblasti přezkoumání,
a nedostatky

u

kterých

nebyly

zjištěny

chyby

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny v členění
podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:
1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se
rozpočtových prostředků
- přezkoumán: Ano
Byl přezkoumán celý rozpočtový proces, tj. sestavení, obsah, schválení a zveřejňování střednědobého
výhledu rozpočtu, rozpočtu, změn rozpočtu a závěrečného účtu – v této oblasti nebyla zjištěna žádná
pochybení. Stanovená pravidla hospodaření s finančními prostředky byla dodržena. Konkrétní příjmy
a výdaje byly přezkoumány v rámci ostatních předmětů přezkoumání – výběr vzorku k přezkoumání byl
proveden na základě odborného úsudku přezkoumávajícího. Přezkoumané písemnosti jsou uvedeny
v Příloze zprávy. Vzorek přezkoumaných příjmů a výdajů je uveden v Příloze zprávy.
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů
- přezkoumán: Ano
Obec nezřídila žádné fondy.
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
Obec neprovozuje podnikatelskou činnost.
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4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných
na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými
právnickými nebo fyzickými osobami
- přezkoumán: Ano
Obec nesdružuje žádné prostředky.
5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů
o účetnictví
- přezkoumán: Ano
Obec eviduje cizí zdroje ve výši 620.718,23 Kč, vše jsou krátkodobé závazky.
6. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu
a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
- přezkoumán: Ano
Obec neeviduje žádné příjmy ze zahraničních zdrojů, ani výdaje spolufinancované ze zahraničních
zdrojů.
7. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,
k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám
- přezkoumán: Ano
Obec v roce 2021 přijala do rozpočtu dotace, které podléhají vyúčtování:
1. Poskytovatel: SR prostř. JčK, Název: Volby do PS, Výše dotace: 34.143,00 Kč – k 31.12.2021 došlo
k zaúčtování předpokládaného nároku na dotaci (SU 388).
2. Poskytovatel: JčK, Název: Workhoutové hřiště v Čížkrajicích, Výše dotace: 180.000,00 Kč –
k 31.12.2021 nebyla vyúčtovaná, došlo k zaúčtování předpokládaného nároku na dotaci (SU 388).
3. Poskytovatel: JčK, Název: Oprava krytu místní komunikace Čížkrajice – Mezilesí, Výše dotace:
534.594,00 Kč - k 08.12.2021 došlo k vyúčtování dotace na základě dopisu od poskytovatele.–
Přezkoumané doklady jsou uvedeny v Příloze zprávy.
8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
- přezkoumán: Ano
Obec nabyla nemovitý majetek dražbou a prodala pozemky na základě kupních smluv – přezkoumané
doklady jsou uvedeny v Příloze zprávy.
9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní
celek
- přezkoumán: Ano
Obec nehospodaří s majetkem státu.
10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů
a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
- přezkoumán: Ano
Bylo přezkoumáno jedno výběrové řízení na VZMR pod názvem: "Oprava krytu MK z Čížkrajic
do Mezilesí" v hodnotě plnění cca 1 mil. Kč – přezkoumané doklady jsou uvedeny v Příloze zprávy.
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano
Prověřením vybraného vzorku plnění závazků a pohledávek v rámci jednotlivých předmětů PH (viz
Příloha zprávy) – nebyly zjištěny nedostatky v této oblasti.
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob
- přezkoumán: Ano
Obec neručí za závazky těchto osob.

identifikátor DS: kdib3rr
e-podatelna:
posta@kraj-jihocesky.cz

tel: 386 720 111
fax: 386 359 069

IČ:
70890650
DIČ: CZ70890650
Stránka 3 z 13

Č. j.: KUJCK 59478/2022

Sp. zn.: OEKO-PŘ 71716/2021/jahol

13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
Obec nemá zastavený majetek.
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
Obec v pozici povinného uzavřela dne 22.03.2021 Smlouvu o zřízení služebnosti (na pozemku obce),
oprávněný: CETIN a.s., zatížený pozemek: p. č. 2353/23, jednorázová úplata: 25.000,00 Kč bez DPH,
vyrozumění o provedeném vkladu do KN ve věci sp. zn. V- 5732/2021-301, právní účinky zápisu
k okamžiku: 19.04.2021 – přezkoumané doklady jsou uvedeny v Příloze zprávy.
15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
- přezkoumán: Ano
V rámci PH z minulých let nebyly identifikovány žádné významné chyby, nedostatky a rizika v oblasti
účetnictví. Splnění vybraných povinností vyplývajících ze zákona o účetnictví a dalších předpisů byly
ověřeny v rámci ostatních předmětů PH – vybraný vzorek viz písemnosti.
16. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední
4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost
- přezkoumán: Ano

C.

Plnění opatření k
v předchozích letech

odstranění

nedostatků

C.I.

Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech

zjištěných

byly zjištěny následující chyby a nedostatky:
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
Záměr obce směnit hmotnou nemovitou věc nebyl zveřejněn na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů před
rozhodnutím v příslušném orgánu obce.
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Kontrolou směnné smlouvy ze dne 25.5.2020 bylo zjištěno, že obec směnila obecní pozemek p.č. 2369/4, 79
m2 za pozemek p.č. 3238/4, 22 m2, přičemž jí bylo doplaceno 3.990 Kč. Záměr majetkové dispozice, který
byl zveřejněn od 4.3.2020 do 20.3.2020, oznamoval prodej p.č. 2369/4. Rovněž zastupitelstvo obce dne
22.5.2020 schválilo prodej pozemku p.č. 2369/4 a nákup pozemku p.č. 3238/4. Přesto byla uzavřena
směnná smlouva.
Zjištěný nedostatek byl odstraněn.
Název opatření:
Usnesení ZO ze dne 18.06.2021
Opatření splněno dne:
31.12.2021
Popis plnění opatření:
Kontrolou dispozic s majetkem obce v roce 2021 (viz doklady uvedené
v Příloze zprávy) nebylo zjištěno takové pochybení.
Opatření bylo splněno: Napraveno.
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D.

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2021

D.I.

Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyby zjištěné při dílčím přezkoumání, která byla
již napravena.

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 rizika, která by mohla mít negativní dopad
na hospodaření územního celku v budoucnosti.
D.III.

Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ................................................... 9,79 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ........................................................ 5,33 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku .......................... 0 %
D.IV.

Výrok o výši dluhu územního celku:

Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.
Výše dluhu územního celku: 0,00 Kč
60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 3.432.173,76 Kč

Vyhotovení zprávy:
České Budějovice, dne: 13.05.2022

Jméno a podpis kontrolorky zúčastněné na přezkoumání hospodaření:
Jana Hůlková

Podepsáno zaručeným elektronickým podpisem
………………………………………….
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání
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Tato zpráva o výsledku přezkoumání:
-

-

má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. K zjištěním uvedeným
v návrhu zprávy je možné podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu
zprávy o výsledku 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. 420/2004 Sb., o možnosti podání písemného stanoviska k dotčeným zjištěním.
Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší.
tato zpráva má celkem 13 stran včetně seznamu dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání.
nedílnou součástí zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je seznam dokladů a jiných materiálů
využitých při přezkoumání.

Poučení:
Územní celek je dle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. povinen přijmout opatření k nápravě chyb
a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou 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. 420/2004 Sb. povinen v informaci podle ustanovení § 13 odst. 1
písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu
o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.
Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupků podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c)
zákona č. 420/2004 Sb. Za každý tento přestupek lze uložit územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2
zákona č. 420/2004 Sb. pokutu do výše 50.000 Kč.
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Doklady a jiné materiály využité při přezkoumání:
Návrh rozpočtu
• Zveřejnění na ÚD a na internetových stránkách (15 dní před projednáním): 01.12.2020 (sestava
KEO4 1.8.2 UR024) nebo (sestava KEO4 1.8.3 UR024)
Rozpočtová opatření
• Delegace pravomocí k provádění rozpočtových opatření (§ 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů – schváleno usn. ZO č. 32 dne: 21.12.2018 – pravomoc
starosty schvalovat RO do výše 1.000.000,00 Kč
• RO č. 1–10 schváleny starostou obce – zveřejněny v zákonném termínu (kontrolováno na opis
úřední desky)
Schválený rozpočet
• ROZPOČET NA ROK 2021 schválen jako vyrovnaný/schodkový/přebytkový (ponechte správnou
odpověď):
• Schválení rozpočtu usnesením ZO č. 134 ze dne:18.12.2020
• PŘÍJMY: 4.481.600,00 Kč
• VÝDAJE: 8.638.600,00 Kč
• FINANCOVÁNÍ:
• Pol. 8115: 4.157.000,00 Kč
• Pol. 8124: 0,00 Kč
• Zveřejnění schváleného rozpočtu na ÚD a na internetových stránkách obce (do 30 dnů ode dne jeho
schválení): od 18.12.2020
Střednědobý výhled rozpočtu
• Návrh střednědobého výhledu rozpočtu (NSVR) obce na roky: 2020-2023
• Zveřejnění na ÚD a na internetových stránkách a na ÚD: od 03.12.2019
• Projednání NSVR: zasedání ZO dne: 20.12.2019
• Zveřejnění schváleného SVR na internetových stránkách obce od: 20.12.2019
• Dlouhodobé závazky: 0,00 Kč
• Dlouhodobé pohledávky: 0,00 Kč
• --• Návrh střednědobého výhledu rozpočtu (NSVR) obce na roky: 2022-2024
• Zveřejnění na ÚD a na internetových stránkách a na ÚD: od 01.12.2020 do 18.12.2020
• Projednání NSVR: zasedání ZO dne: 18.12.2020
• Zveřejnění schváleného SVR na internetových stránkách obce od: 18.12.2020
Závěrečný účet
• Návrh závěrečného účtu (NZÚ) – zveřejnění na ÚD a na internetových stránkách obce (nejméně 15
dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání ZO): …
• Projednání závěrečného účtu – usnesení ZO č. 166 ze dne: 18.06.2021, výrok: souhlas s celoročním
hospodařením bez výhrad
• Přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření zpracované přezkoumávajícím orgánem: ANO byly zjištěny chyby
• Zveřejnění schváleného ZÚ vč. Zprávy o výsledku PH na ÚD a na internetových stránkách obce
(do 30 dnů ode dne jeho schválení) od: 19.06.2021
Faktura
• DFA č. 21-001-00127 ze dne 08.10.2021, Dodavatel: STRABAG a.s., Označení dodávky: "Oprava
krytu MK z Čížkrajic do Mezilesí", Celkem k úhradě: 1.069.189,41 Kč
• Předpis (511): UD č. 21-001-00127 ze dne 08.10.2021
• Úhrada: UD č. 21-801-00119 ze dne 01.11.2021 (par. 2212/pol. 5171, s UZ 459: 534.594,00 Kč)
• --• DFA č. 20211187 ze dne 22.09.2021, Dodavatel: Stavební geologie – geoprůzkum České Budějovice
s.r.o, Označení dodávky: vrtaná studna, Celkem k úhradě: 222.350,00 Kč
• Předpis (042): UD č. 21-001-00117 ze dne 22.09.2021
• Úhrada: UD č. 21-801-00102 ze dne 22.09.2021, 222.350,00 Kč (par. 2310/pol. 6121)
• --identifikátor DS: kdib3rr
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•

DFA č. 210100003 ze dne 19.04.2021, Dodavatel: LATTSTAV s.r.o., Označení dodávky: dílčí platba
dle SOD na akci "Víceúčelová budova obecního úřadu Čížkrajice", Celkem k úhradě: 920.760,67 Kč
• Předpis (042): UD č. 21-001-00052 ze dne 20.04.2021
• Úhrada: UD č. 21-801-00051 ze dne 20.04.2021, 920.760,67 Kč (par. 3639/pol. 6121)
• --• DFA č. 17.2021 ze dne 30.09.2021, Dodavatel: František Nedosrost, Tesařské a pokrývačské práce,
Označení dodávky: dodání a montáž střechy na OÚ, Celkem k úhradě: 1.651.650,00 Kč
• Předpis (042): UD č. 21-001-00121 ze dne 01.10.2021
• Úhrada: UD č. 21-801-00113 ze dne 20.10.2021, 1.651.650,00 Kč (par. 3639/pol. 6121)
• --• DFA č. 21/422 ze dne 12.11.2021, Dodavatel: OKNO-TREND s.r.o., Označení dodávky: dodání
a montáž 3 ks hliníkových vchodových dveří – konečná faktura, Celkem k úhradě: 202.697,99 Kč
• Předpis (042): UD č. 21-001-00142 ze dne 12.11.2021
• Úhrada: UD č. 21-801-00129 ze dne 25.11.2021, 202.697,99 Kč (par. 3639/pol. 6121)
Faktura
• VYDANÉ FAKTURY:
• VFA č.21-002-00003 ze dne 08.11.2021, Dodavatel: obec Čížkrajice, Označení dodávky: právo
stavby, Celkem k úhradě: 445.400,00 Kč
• Předpis (MD 311/D 343, 602): UD č. 21-002-00003 ze dne 08.11.2021
• Úhrada: UD č. 21-801-00122 ze dne 09.11.2021, 455.400,00 Kč (par. 3639/pol. 2111)
Hlavní kniha
• 10/2021
Inventurní soupis majetku a závazků
• K 31.12.2021
• Inventarizační zpráva ze dne 21.01.2021
• 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek, zjištěný účetní stav: 1.323.105,59 Kč, zjištěný skutečný
stav: 1.323.105,59 Kč
• Přírůstky v roce 2021:
• Inv. č.: 2800553: Notebook HP Pavilion x360, Pořizovací cena: 38.120,07Kč, Datum zařazení:
01.12.2021
•
• 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: zjištěný účetní stav: 6.473.178,25 Kč, zjištěný
skutečný stav: 6.473.178,25 Kč
• Přírůstky v r. 2021: viz účetní doklady
• --• 231 Základní běžný účet: zjištěný účetní stav: 7.733.183,45 Kč, zjištěný skutečný stav:
7.733.183,45 Kč
• Doloženo:
• BV KB – BÚ, BV č. 12, Konečný zůstatek k 31.12.2021: 3.544.220,10 Kč
• BV KB – spořicí účet, BV č. 12, Konečný zůstatek k 31.12.2021: 251.716,65 Kč
• Banka Creditas – BÚ, Výpis z BÚ za období do 31.12.2021: Konečný zůstatek k 31.12.2021: 2.164,40
Kč
• Sperbank 030, BV č. 12/2021, Konečný zůstatek: 3.007.485,87 Kč 3.007.485,87 Kč
• BV ČNB 040, BV č. 12, konečný zůstatek k 31.12.2021: 927.596,43 Kč
• --• 261 Pokladna: zjištěný účetní stav: 43.553,00 Kč, zjištěný skutečný stav: 43.553,00 Kč
• Doloženo:
• Výčetka platidel (KEO4 1.9.5 UC210)
• Pokl. deník za 12/2020 (KEO4 1.10.0 UC202)
• --• 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: zjištěný účetní stav: 214.143,00 Kč, zjištěný skutečný
stav: 214.143,00 Kč
• AU 374 0110 Dotace na Workoutové hřiště, 180.000,00 Kč
• AU 374 0130 Dotace na volby, 34.143,00 Kč (záloha 30.000,00 Kč navýšena o 4.143,00 Kč
na základě dopisu z JčK ze dne 08.12.2021)
• --• 388 Dohadné účty aktivní: zjištěný účetní stav: 214.143,00 Kč, zjištěný skutečný stav: 214.143,00 Kč
• AU 388 0110
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•

Dotace na Workoutové hřiště, 180.000,00 Kč
Dotace na volby, 34.143,00 Kč (záloha 30.000,00 Kč navýšena o 4.143,00 Kč na základě dopisu
z JčK ze dne 08.12.2021)
• --• 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku, zjištěný účetní stav: 3.428.648,85 Kč, zjištěný
skutečný stav: 3.428.648,85 Kč
• Doloženo Přehledem transferů podle inventárních čísel (sestava KEO4 1.9.5 R60a)
Kniha došlých faktur
• DOŠLÉ FAKTURY – k 31.10.2021 přijala obec 146 dodavatelských faktur v celkové hodnotě plnění
6.278.964,32 Kč
Kniha odeslaných faktur
• KNIHA VYDANÝCH FAKTUR: obec vydala 3 faktury
Odměňování členů zastupitelstva
• Počet obyvatel (kteří byli hlášeni v obci k trvalému pobytu k 1. lednu kalendářního roku, ve kterém
se konaly volby do zastupitelstva obce): do 300
• Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněným zastupitelům – usnesení ZO ze dne
27.09.2019 – poskytnutí odměn neuvolněným zastupitelům od 01.02.2020 – celková výše měsíčních
odměn pro 7 zastupitelů ve výši 676.620,00 Kč (hrubá odměna) + odměna za 12/2020:
57.996,00 Kč
• Výplata odměn zastupitelů za 12/2020, 9/2020 – Mzdové náklady dle zaměstnanců – na šířku KEO
1.8.5.20210115-1159 M300
• K 31.10.2021 poskytnuty hrubé odměny ve výši 734.616,00 Kč – kontrola na výkaz Fin 2 12 M
k 31.10.2021
• --Pokladní doklad
• od č. 223 do 236
• od č. 21-701-00245 do 21-701-00260
Pokladní kniha (deník)
• za období od 01.10.2021 do 31.10.2021 a za 12/2021
Příloha rozvahy
• k 31.10.2021
Rozvaha
• k 31.10.2021
Účetní doklad
• 042 NEDOKONČENÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK
•
• AU 042 0001 VRTANÁ STUDNA (par. 2310/pol. 6121)
• Úhrada závazku: UD 21-801-00102 ze dne 22.09.2021, vrtaná studna, 222.350,00 Kč (par. 2310/pol.
6121)
• --• AU 042 0011 DĚTSKÉ HŘIŠTĚ MEZILESÍ (par. 3745/pol. 6121)
• Úhrada závazku: UD 21-801-00113 ze dne 20.10.2021, dodání a montáž plastových výplní,
40.000,00 Kč (par. 3745/pol. 6121)
• --• AU 042 0012 WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ (par. 3412/pol. 6121)
• Úhrada závazku: UD 21-801-00141 ze dne 22.12.2021, workoutové hřiště, 179.916,92 Kč
(par. 3412/pol. 6121)
• Par. 3412/pol. 6121
• Úhrada závazku: UD 21-801-00141 ze dne 22.12.2021, Workoutové hřiště, 180.000,00 Kč
(par. 3412/pol. 6121)
• --• AU 042 0017 VÍCEÚČELOVÁ BUDOVA (par. 3639/pol. 6121)
• Úhrada závazku: UD 21-801-00021 ze dne 08.02.2021, technický dozor víceúčelové budovy,
12.100,00 Kč (par. 3639/pol. 6121)
• Úhrada závazku: UD 21-801-00021 ze dne 08.02.2021, technický dozor víceúčelové budovy,
12.100,00 Kč (par. 3639/pol. 6121)
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•

Úhrada závazku: UD 21-801-00030 ze dne 05.03.2021, stavební práce, 683.841,77 Kč (par.
3639/pol. 6121)
• --• Úhrada závazku: UD 21-801-00047 ze dne 09.04.2021, jistič, tepelné čeroadlo, 12.500,00 Kč (par.
3639/pol. 6121)
• Úhrada závazku: UD 21-801-00047 ze dne 09.04.2021, jistič, byty+obec, 32.500,00 Kč (par.
3639/pol. 6121)
• Úhrada závazku: UD 21-801-00049 ze dne 15.04.2021, rozpočtové práce víceúčel. budovy,
10.600,00 Kč (par. 3639/pol. 6121)
• Úhrada závazku: UD 21-801-00049 ze dne 15.04.2021, technický dozor víceúčelové budovy,
18.150,00 Kč (par. 3639/pol. 6121)
• Úhrada závazku: UD 21-801-00051 ze dne 20.04.2021, stavební práce, 920.760,67 Kč (par.
3639/pol. 6121)
• --• Úhrada závazku: UD 21-801-00062 ze dne 15.04.2021, technický dozor víceúčelové budovy,
12.100,00 Kč (par. 3639/pol. 6121)
• --• Úhrada závazku: UD 21-801-00084 ze dne 05.08.2021, návrh interiéru OÚ kreslířské práce,
5.400,00 Kč (par. 3639/pol. 6121)
• --• Úhrada závazku: UD 21-801-00096 ze dne 02.09.2021, dodání a montáž plastových výplní,
228.417,00 Kč (par. 3639/pol. 6121)
• --• Úhrada závazku: UD 21-801-00111 ze dne 14.10.2021, dodání a montáž plastových výplní,
121.652,94 Kč (par. 3639/pol. 6121)
• Úhrada závazku: UD 21-801-00113 ze dne 20.10.2021, dodání a montáž plastových výplní,
1.651.650,00 Kč (par. 3639/pol. 6121)
• --• Úhrada závazku: UD 21-801-00119 ze dne 01.11.2021, elektroinstalatérské práce, 213.655,00 Kč
(par. 3639/pol. 6121)
• Úhrada závazku: UD 21-801-00129 ze dne 25.11.2021, dodání a montáž vchodových dveří,
202.697,99 Kč (par. 3639/pol. 6121)
Účetnictví ostatní
• Podklady pro schválení účetní závěrky ÚC:
• Rozvaha k 31.12.2020
• Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2020
• Příloha k 31.12.2020
• Inventarizační zpráva k 31.12.2020 ze dne 21.01.2021
• Zpráva o výsledku PH za rok 2020 ze dne 31.05.2021
• Schválení účetní závěrky – zápis ZO č. … ze dne 18.06.2021
• Protokol o schválení účetní závěrky obce ze dne 18.06.2021
• Stavová zpráva ze dne 06.07.2021 (zaslání do CSÚIC)
• Převedení výsledku hospodaření na účet 432 Výsledek hospodaření předcházejících účetních období
– zisk ve výši: 1.981.391,14 Kč – UD č. 21-007-00021 ze dne 18.06.2021
Účtový rozvrh
• na rok 2021
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
• k 31.10.2021
Výkaz zisku a ztráty
• k 31.10.2021
Darovací smlouvy
• POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO DARU
• Schválení poskytnutí finančního daru ve výši 7.500,00 Kč subjektu: Domeček, středisko Husitské
diakonie: usn. ZO č. 260/28/2021 ze dne 28.07.2021
• Darovací smlouva ze dne 30.04.2021, předmět smlouvy: finanční dar ve výši 7.500,00 Kč,
Obdarovaný: Domeček, středisko Husitské diakonie, Dárce: obec Čížkrajice
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•

Předpis závazku vyplývající z darovací smlouvy: UD č. 21-007-00010 ze dne 30.04.2021 (MD 572/D
349)
• Vyplacení daru: BV č. 4 ze dne 30.04.2021, debetní obrat ve výši 7.500,00 Kč – UD č.21-801-00055
ze dne 30.04.2021(par. 3639/pol. 5229)
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
• Projekt/účel: "Oprava krytu místní komunikace Čížkrajice – Mezilesí"
• Poskytovatel dotace: JčK
• Oznámení o poskytnutí dotace (neinvestičního charakteru) reg. č. 459-01-23/21 ze dne 24.05.2021
• Výše dotace: 589.867,00 Kč
• Příjem transferu: pol. 4122, UZ: 459
• Čerpání transferu: par. 22xx/pol. 5xxx, UZ: 459
• --• Smlouva o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1142/21 ze dne 25.05.2021
• čl. II. Poskytovatel dotace: JčK
• čl. III. Účel a charakter dotace, doba, v níž má být účelu dosaženo: Oprava krytu místní komunikace
Čížkrajice – Mezilesí
• Dokumentace skutečného provedení: 5.000,00 Kč
• Celkové uznatelné výdaje projektu činí: 1.179.734,00 Kč vč. DPH
• Realizace projektu bude dokončena nejpozději do:31.10.2021
• čl. IV. Výše dotace: max. 589.867,00 Kč
• čl. V Vyplacení dotace:
• a) 70 % (záloha ex ante), tj. 412.907,00 Kč po podpisu smlouvy,
• b) zbývající část do celkové výše dotace 30 %, tj. 176.960,00 Kč vyplacena do 2 měsíců po schválení
konečného vyúčtování a předání Závěrečné zprávy
• čl. VI. Podmínky užití dotace:
• dodržení procentuálního podílu vlastních peněžních prostředků ve výši min. 50,00 % z celkových
uznatelných výdajů projektu, který je stanoven dle předpokladu na částku: 589.867,00 Kč. Při změně
celkových uznatelných výdajů se vlastní peněžní prostředky přepočítávají dle uvedeného procentního
podílu
• čl. VII. Vyúčtování a vypořádání dotace: nejpozději do 15.11.2021
• --• Příjem zálohy na inv. transfer:
• BV č. 70, kreditní obrat ve výši 412.907,00 Kč ze dne 22.06.2021 – UD č. 20-801-00070 ze dne
22.06.2021 (pol. 4122, UZ 459)
• Doplatek dotace: bude předmětem konečného PH
•
• Čerpání dotace:
• Smlouva o dílo ze dne 10.09.2021, Cena díla: 895.576,96 Kč bez DPH, Cena vč. DPH:
1.083.648,12 Kč
• DFA č. 21-001-00127 ze dne 08.10.2021, Dodavatel: STRABAG a.s., Označení dodávky: "Oprava
krytu MK z Čížkrajic do Mezilesí", Celkem k úhradě: 1.069.189,41 Kč
• Předpis (511): UD č. 21-001-00127 ze dne 08.10.2021
• Úhrada: UD č. 21-801-00119 ze dne 01.11.2021 (par. 2212/pol. 5171, s UZ 459: 534.594,00 Kč)
• -• Oznámení JčK o vyúčtování zálohy na dotaci ke dni 08.12.2021 ve výši 412.907,00 Kč, Doplatek činí
121.687,71 Kč, tj. dotace celkem: 534.594,71 Kč – UD č. 21-007-00045 ze dne 08.12.2021
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
• INVESTIČNÍ DOTACE Z KRAJE – Program obnovy venkova JčK v roce 2020 (OREG)
• Akce: „Workoutové hřiště v Čížkrajicích“
• Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova JčK v roce 2020, č. sml.
SDO/OREG/380/21 ze dne 25.06.2021
• čl. II. Poskytovatel dotace: JčKčl. III. Účel a charakter dotace, doba, v níž má být účelu dosaženo:
• K užití v období: nejpozději do 31.12.2021
• Realizace akce: od 01.01.2020 do 31.12.2021
• čl. IV. Výše a čerpání dotace:
• dotace poskytnuta jednorázově formou zálohové platby ve výši 180.000,00 Kč (UZ: 711)
• procentuální podíl vlastních prostředků – dotace ve výši 180.000,00 Kč činí 60 % z celkových
uznatelných výdajů akce
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•

Zaúčtování očekávané výše transferu prostřednictvím účtu 388 Dohadný účet aktivní: UD č.
21-007-00058 ze dne 31.12.2021, 180.000,00 Kč
• Oznámení KÚ JčK o vyúčtování zálohy na dotace ke dni 08.02.2021 – UD č. 22-007-00012 ze dne
08.02.2022, 180.000,00 Kč
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
• Poskytovatel dotace: SR prostřednictvím JčK
• Název projektu/akce: Volby do parlamentu ČR
• UZ: 98071
• Výše dotace:34.143,00 Kč
• Dotační dopis – e-mail ze dne 02.09.2021 "Poskytnutí finančních prostředků na pokrytí výdajů
spojených s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlametnu ČR vyhlášených na 8. – 9. října
2021
• VYÚČTOVÁNÍ DOTACE
• Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím rozpočtu kraje ze státního
rozpočtu:
• Ukazatel: dotace na volby do Poslanecké sněmovny, UZ: 98 071, Číslo jednací: MF21895/2021/1201-5, Čerpáno: 34.143,00 Kč, Vráceno v průběhu roku: 0,00 Kč, Skutečně použito k
31.12.2021: 34.143,00 Kč, Předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání: 0,00 Kč,
Požadavek na dokrytí výdajů na volby nad rámec poskytnuté dotace: 0,00 Kč
• --• Zaúčtování očekávané výše transferu prostřednictvím účtu 388: UD č. 21-007-00057 ze dne
31.12.2021, 34.143,00 Kč
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
• Uveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 21/15 o výměře 150 m2 v k. ú. Kamenný Újezd
v lokalitě Březí (dle skutečného geometrického zaměření) a pozemku p. č. 104/10 o výměře 16 m2
v k. ú Opalice na úřední desce obce a způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 39 zákona
o obcích: vyvěšeno: 11.09.2019, sejmuto: 27.09.2019
• Schválení prodeje části pozemku p. č. 133 o výměře cca 145 m2 manželům Dvořákovým za 70 Kč/
m2: usn. ZO č. 69 ze dne 04.10.2019
• Kupní smlouva na nemovitosti 22.02.2021, prodávající: obec Čížkrajice, kupující: FO, prodávaný
pozemek: 133/2 o výměře 130 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, Kupní cena: 9.100,00 Kč
(400 Kč/ m2), doložka dle § 41 zákona o obcích: čl. II odst. 3
• Informace o vyznačení plomby: ze dne 12.04.2021
• --• Předpis pohledávky dle KS (311 0800/D647 0300): UD č. 21-007-0004 ze dne 22.02.2021
• Inkaso pohledávky ve výši KC: PPD č. 21-701-00062 ze dne 22.02.2021, Celkem přijato: 9.100,00 Kč
• Vyřazení pozemku (MD 544 0300/D 031 0500): UD č. 21-007-00012 ze dne 12.04.2021, 130,00 Kč
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
• DRAŽBA NEMOVITOSTI – PRODEJ POZEMKU P. Č. 2381/6 V K. Ú. ČÍŽKRAJICE
• Usnesení ZO č. 189 ze dne 10.09.2021, jímž zastupitelstvo obce rozhodlo o nabytí věci – pozemku p.
č. 2381/6 v k. ú. Čížkrajice účastí ve veřejné dražbě, přičemž maximální výše podání bude činit
100.000,00 Kč
• Kategorie: pozemky
• Státní instituce: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
• Termín aukce: 27.08.2021 – 21.09.2021, 12:00
• Konečná cena: 84.000,00 Kč
• Nejnižší podání: 84.000,00 Kč
• Minimální navýšení ceny: 1.000,00 Kč
• Počet příhozů: 1
• --• E-mail z ÚZSVM: Oznámení o vítězi aukce "Prodej pozemku p. č. 2381/6 v k. ú. Čížkrajice
EAS/CB/107/2021
Smlouvy o věcných břemenech
• Obec v pozici povinného – dle Smlouvy o zřízení služebnosti (na pozemku obce)
• Schválení uzavření smlouvy o VB: usnesení zastupitelstva č. 153 ze dne 19.03.2021
• Smlouva o zřízení služebnosti ze dne 22.03.2021, oprávněný: CETIN a.s., zatížený pozemek: p. č.
2353/23, jednorázová úplata: 25.000,00 Kč bez DPH,
identifikátor DS: kdib3rr
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Č. j.: KUJCK 59478/2022

Sp. zn.: OEKO-PŘ 71716/2021/jahol

•

Vyrozumění o provedeném vkladu do KN ve věci sp. zn. V–5732/2021-301, Právní účinky zápisu
k okamžiku: 19.04.2021
• --• VFA č. 21-002-00001 ze dne 25.04.2021, Dodavatel: obec Čížkrajice, Odběratel: CETIN a.s.,
Označení dodávky: věcné břemeno dle smlouvy SAP: 16010-043025, Celkem k úhradě: 30.250,00 Kč
• Předpis pohledávky: UD č. 21-002-00001 ze dne 25.04.2021 (MD 311/ D 609, 343)
• Inkaso pohledávky: BV č. 6, kreditní obrat ve výši 30.250,00 Kč ze dne 25.04.2021 – UD č. 21-80100073 ze dne 30.06.2021 (MD 231/D 311, par. 3639/pol.2119)
• Zařazení pozemku zatíženého VB na příslušný AU: pozemek je již zařazen na AU 0310 Zahrady
louky, pastviny, rybníky – VB
Smlouvy ostatní
• Smlouva
Dokumentace k veřejným zakázkám
• Název VZMR: "Oprava krytu MK z Čížkrajic do Mezilesí"
• VŘ prostřednictvím administrátora: Ing. Viktor Hintnaus
• Výzva k podání nabídky
• Čl. III.Předpokládaná hodnota VZ: 979.118,00 Kč bez DPH
• Čl. VI. Lhůta a místo pro podání nabídek: do 11.08.2021, 10:00, poštou nebo osobně na adresu OÚ
Čížkrajice, Čížkrajice 13, 374 01 Čížkrajice v úředních hodinách
• Čl. VIII. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
• Čl. XIV. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
• Čl. XV. Další podmínky a požadavky na zpracování nabídky
• Čl. XVI. Místo a termín plnění VZ: katastr obce Čížkrajice dle PD, Termín ukončení: 31.10.2021
• --• Stanovení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek: starostou obce
• Prohlášení ke střetu zájmů ze dne 11.08.202: 3 x
• Zaslání výzev přímo 5 uchazečům + zveřejnění výzva na úřední desce: vyvěšeno: 28.07.2021,
Sejmuto: 12.08.2021
• Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 11.08.2021
• – Způsob oslovení dodavatelů
• – Seznam předložených nabídek – nabídku předložili 4 uchazeči
• – Posouzení úplnosti nabídek: 3 uchazeči splnili všechny formální předpoklady podmínky, jedna
nabídka byla vyřazena z dalšího hodnocení
• – Hodnocení nabídek: 1. místo: Název: STRABAG a.s., Nabídková cena: 895.576,96 Kč bez DPH
• Schválení výsledku VŘ usn. ZO č. 186 ze dne 10.09.2021
• Smlouva o dílo ze dne 10.09.2021, Cena díla: 895.576,96 Kč bez DPH, Cena vč. DPH:
1.083.648,12 Kč
• Zveřejnění Smlouvy o dílo uzavřené dne 10.09.2021 v Registru smluv: 22.09.2021
Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)
• § 13 odst. 1 písm. b) – přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření zpracované přezkoumávajícím orgánem – usnesení ZO č. ze dne
18.06.2021
• § 13 odst. 2 – podání písemné informace KÚ JčK (nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy
spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku): došla na KÚ Jčk dne: 22.06.2021
• § 13 odst. 2 – uvedení lhůty v informacích, ve které podá KÚ JčK písemnou zprávu o plnění přijatých
opatření – 31.12.2021
Vnitřní předpis a směrnice
• Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 30.11.2018
Vnitřní předpis a směrnice
• Vnitřní směrnice – účet 028 – snížení limitu pro účtování od 1,00 Kč do 40.000,00 Kč
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