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 34404/2021/vlach
číslo jednací: KUJCK 56916/2022

*KUCBX0134J4B*
KUCBX0134J4B

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
obce Dobrohošť, IČO 00512788

Přezkoumání bylo vykonáno na Krajském úřadu Jihočeského kraje ve dnech:
od 29.07.2021 do 03.08.2021 jako dílčí přezkoumání
od 26.04.2022 do 09.05.2022 jako konečné přezkoumání
Přezkoumání hospodaření obce Dobrohošť 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 16.07.2021 Krajským úřadem Jihočeského kraje
doručením písemného oznámení.

Přezkoumané období od 01.01.2021 do 31.12.2021.

Přezkoumání vykonala:
-

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 poskytla součinnost:

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

Bc. Petra Javůrková – starostka

tel: 386 720 111
fax: 386 359 069

IČ:
70890650
DIČ: CZ70890650
Stránka 1 z 11

Č. j.: KUJCK 56916/2022

Sp. zn.: OEKO-PŘ 34404/2021/vlach

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
29.04.2022.

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 chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10
odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.
➢

Přehled nenapravených chyb a nedostatků méně závažného charakteru podle ustanovení
§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona
č. 420/2004 Sb.):

1. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
Porušení právního předpisu:
ČÚS č. 701–710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)
Ustanovení: ČÚS č. 701
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
Územní celek nedodržel zásady účtování.
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
1. Obec v pozici oprávněného (na cizím pozemku) uzavřela dne 30.04.2021 bezúplatnou smlouvu
o zřízení služebnosti inženýrské sítě s fyzickou osobou (nevybraná účetní jednotka). Právní účinky zápisu
nastaly k okamžiku 10.05.2021. K zařazení bezúplatně nabytého VB od nevybrané účetní jednotky došlo
UD č. 512 ze dne 01.10.2021 – správně mělo být zařazeno k okamžiku uskutečnění účetního případu, tj.
k okamžiku návrhu na vklad dne 10.05.2021.
2. Obec v pozici oprávněného (na cizím pozemku) uzavřela dne 23.02.2021 bezúplatnou smlouvu
o zřízení věcného břemene se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, příspěvková organizace JčK
(vybraná účetní jednotka). Právní účinky zápisu do KN k okamžiku 12.04.2021. K zařazení bezúplatně
nabytého VB na účet 028 od vybrané účetní jednotky došlo UD č. 512 ze dne 01.10.2021 – správně mělo
být zařazeno k okamžiku uskutečnění účetního případu, tj. k okamžiku návrhu na vklad dne 12.04.2021.
Navíc u vybrané účetní jednotky se neúčtuje prostřednictvím účtu MD 558/ DAL 649, ale správně MD
028/DAL 088.
.
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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.
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů
- přezkoumán: Ano
Obec netvoří peněžní fondy.
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
Obec neprovozuje podnikatelskou činnost.
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 vykazuje cizí zdroje ve výši 115.100,71 Kč, jedná se o 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 nepřijala do rozpočtu tyto prostředky.
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
K 31.12.2021 byla vyúčtovaná dotace z POV JčK ve výši 90.000,00 Kč na akci: „Oprava místní
komunikace“.
8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
- přezkoumán: Ano
Byl přezkoumán nákup drobného dlouhodobého majetku a inventarizace některých majetkových účtů,
viz doklady uvedené 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.
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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
Obec neuskutečnila žádnou veřejnou zakázku nad 500 tis. Kč. Všechna zadání byla přímá, na základě
objednávky.
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano
Přezkoumáním vybraného vzorku plnění závazků a pohledávek v rámci jednotlivých předmětů PH (viz
Příloha zápisu) 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.
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
Byly přezkoumány dvě smlouvy o zřízení VB – viz doklady uvedené v Příloze zprávy.
15. 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

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
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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.

 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10
odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a to:
➢

Územní celek nedodržel zásady účtování.

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 ................................................... 0,10 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ........................................................ 3,40 %
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: 904.001,13 Kč

Vyhotovení zprávy:
České Budějovice, dne: 29.04.2022

Jména a podpisy kontrolorek zúčastněných 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 11 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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Příloha:

Doklady a jiné materiály využité při přezkoumání:
Návrh rozpočtu
• Zveřejnění na ÚD a na internetových stránkách (15 dní před projednáním): od 10.12.2020 do
28.12.2020 (ověřeno na dokumentu)
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. 5/9 ze dne 30.08.2015 –
pravomoc starostky schvalovat RO u příjmů bez omezení u výdajů do 500 tis. Kč
• RO č. 1 zveřejněno na internetových stránkách od: 23.02.2021, schváleno starostkou obce/ZO dne:
25.1.2021
• RO č. 2 zveřejněno na internetových stránkách od: 11.03.2021, schváleno starostkou obce/ZO
dne:23.6.2021
• RO č. 3 zveřejněno na internetových stránkách od: 11.05.2021, schváleno starostkou obce/ZO dne:
20.4.2021
• RO č. 4 zveřejněno na internetových stránkách od: 11.06.2021, schváleno starostkou obce/ZO dne:
20.5.2021
• RO č. 5 zveřejněno na internetových stránkách od: 03.07.2021, schváleno starostkou obce/ZO dne:
9.6.2021
Schválený rozpočet
• ROZPOČET NA ROK 2021 schválen jako vyrovnaný:
• Schválení rozpočtu usnesením ZO č. 3/17 ze dne: 28.12.2020
• PŘÍJMY: 959.700,00 Kč
• VÝDAJE: 959.700,00 Kč
• FINANCOVÁNÍ: 0,00 Kč
• Zveřejnění schváleného rozpočtu na ÚD a na internetových stránkách obce (do 30 dnů ode dne jeho
schválení): od 28.12.2020
Střednědobý výhled rozpočtu
• SVR na roky 2021-2023, zveřejněn dne 19.12.2019
• SVR na roky 2022-2024, zveřejněn dne 28.12.2020
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): 05.06.2021
• Projednání závěrečného účtu – usnesení ZO č. 4/21 ze dne: 22.06.2021, výrok: souhlas s celoročním
hospodařením bez výhrad
Faktura
• PŘIJATÉ FAKTURY k 30.06.201 přijato 25 faktur):
• DFA č. 1059101184 ze dne 20.04.2021, Dodavatel: LESOŠKOLKY, s.r.o., Označení dodávky: dřeviny,
Celkem k úhradě: 66.671,25 Kč
• Předpis závazku (501): UD č. 26 ze dne 20.04.2021
• Úhrada závazku: BV KB č. 4, debetní obrat ve výši 66.671,25 Kč ze dne 27.04.2021 – UD č. 010067
ze dne 27.04.2021 (par. 1031/pol. 5139)
• --• DFA č. 1/21 ze dne 15.05.2021, Dodavatel: Marcela JanákováL, Peč., Označení dodávky: sázení
stromků na parcele č. 261 a 262 v k. ú. Dobrohošť, Celkem k úhradě: 49.410,00 Kč
• Předpis závazku (518 0300): UD č. 35 ze dne 15.05.2021
• Úhrada závazku: BV KB č. 5, debetní obrat ve výši 49.410,00 Kč ze dne 20.05.2021 – UD č. 010078
ze dne 20.05.2021 (par. 1031/pol. 5169)
• --• DFA č. 2112/10 ze dne 15.05.2021, Dodavatel: Pavel Javůrek ml., Označení dodávky: oplocenka
v lese na p. č. 261 a 262 v k. ú. Dobrohošť, Celkem k úhradě: 30.175,00 Kč
• Předpis závazku (518 0300): UD č. 34 ze dne 15.05.2021
• Úhrada závazku: BV KB č. 5, debetní obrat ve výši 30.175,00 Kč ze dne 27.05.2021 – UD č. 01082
ze dne 27.05.2021 (par. 1031/pol. 5169)
• --• K 31.12.201 přijato 69 faktur:
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•

DFA č. 6430105034 ze dne 06.10.2021, Dodavatel: HP TRONIC Zlín, spol. s r.o., Označení dodávky:
chladnička Elektrolux ..., Celkem k úhradě: 12.990,00 Kč
• VPD č. 50 ze dne 06.10.2021, Účel výplaty: chladnička, Celkem: 12.990,00Kč
• Předpis závazku + zařazení, úhrada: (558 0300, 028 0021): UD č. 02050 ze dne 06.10.2021
(par. 6171/po. 5137)
• --• DFA č. 12000592 ze dne 18.10.2021, Dodavatel: Bonita Group Service s.r.o., Označení dodávky:
kreslicí tabule, síť šplhací sestavy, lanový žebřík, ráhno, stříšky ..., Celkem k úhradě: 27.757,40 Kč
• Předpis závazku (558 0300): UD č. 88 ze dne 18.10.2021
• Úhrada závazku + 028: UD č. 011182 ze dne 25.10.2021 (par. 3419/pol. 5137)
• Inventární karta, Inv. č.: 21-4, Název: Prvky na hřiště, Pořizovací cena: 27.757,40 Kč
Faktura
• VYDANÉ FAKTURY (ke dni PH bylo vydáno 5 faktur):
• DFA č. 20213 ze dne 09.04.2021, Dodavatel: Obec Dobrohošť, Označení dodávky: prodej kulatiny –
borovice dle dod. listu ze dne 08.03. a 22.03.2021, Celkem k úhradě: 51.313,00 Kč
• Předpis závazku (311/601): UD č. 505 ze dne 09.04.2021
• Inkas pohledávky: BV KB č. 5, kreditní obrat ve, výši 51.313,00 Kč ze dne 03.05.2021 – UD č. 01070
ze dne 03.05.2021 (par. 1031/pol. 2111)
• K 31.12.2021 bylo vydáno přijato 12 faktur):
• VFA č. 20217 ze dne 13.09.2021, Odběratel: PETRA spol. s r.o., Označení dodávky: prodej dřeva
dle KS, Celkem k úhradě: 152.591,45 Kč – uhrazena dne 04.10.2021
Hlavní kniha
• 06/2021
Inventurní soupis majetku a závazků
• Inventarizační zpráva ze dne 10.01.2022
• Inventurní soupisy:
• 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek, zjištěný účetní stav: 602.395,80 Kč, zjištěný skutečný
stav: 602.395,80 Kč
• Přírůstky v roce 2021:
• Inventární karta, Inv. č.: 21-2, Název: Věcná břemena I: 4.460,00 Kč + II. 2.800,00 Kč, Datum
zařazení: 01.10.2021 (faktura č. 512/1.10.)
• Inventární karta, Inv. č.: 21-3, Název: Chladnička Elektrolux, Pořizovací cena: 12.990,00 Kč, Datum
zařazení: 06.10.2021
• Inventární karta, Inv. č.: 21-4, Název: Prvky na hřiště, Pořizovací cena: 27.757,40 Kč, Datum
zařazení: 25.10.2021
• --• 231 Základní běžný účet: zjištěný účetní stav: 2.331.080,83 Kč, zjištěný skutečný stav: 2.331.080,83
Kč
• Doloženo:
• BV KB č. 12, Konečný zůstatek k 31.12.2021: 540.822,87 Kč
• BV ČNB č. 12, konečný zůstatek k 31.12.2021: 696.079,94 Kč
• BV KB č. 12: konečný zůstatek k 31.12.2021: 1.000.027,92 Kč
• SPARKASSE Dačice: konečný zůstatek k 31.12.2021: 94.150,10 Kč
• --• 261 Pokladna: zjištěný účetní stav: 0,00 Kč, zjištěný skutečný stav: 0,00 Kč
• Doloženo:
• Sestava: Inventarizace vybraných účtů od 01 do 12/2021 (261)
• Výčetka platidel
• Pokl. deník za 12/2020
• --• 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: zjištěný účetní stav: 30.000,00 Kč, zjištěný skutečný
stav: 30.000,00 Kč
• Volby: Neinvestiční dotace na zabezpečení výdajů spojených s konáním voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu – doloženo Předběžným vyúčtováním ze dne 03.12.2021 – celkem
poskytnuto: 30.000,00 Kč
• --• 388 Dohadné účty aktivní: zjištěný účetní stav: 11.095,00 Kč, zjištěný skutečný stav: 11.095,00 Kč
identifikátor DS: kdib3rr
e-podatelna:
posta@kraj-jihocesky.cz

tel: 386 720 111
fax: 386 359 069

IČ:
70890650
DIČ: CZ70890650
Stránka 8 z 11

Č. j.: KUJCK 56916/2022

Sp. zn.: OEKO-PŘ 34404/2021/vlach

•

Volby: Neinvestiční dotace na zabezpečení výdajů spojených s konáním voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu – celkem vyčerpáno: 11.095,00 Kč
• --• 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku: zjištěný účetní stav: 971.968,00 Kč, zjištěný
skutečný stav: 971.968,00 Kč
Kniha došlých faktur
• k 30.06.2021, k 31.12.2021
Kniha odeslaných faktur
• k 30.06.2021, k 31.12.2021
Pokladní doklad
• od č. 63 do č. 72/12/2021 + UD od č. 02063 do č. 02072
• UD č. 02065 ze dne 07.12.2021, Popis: vysavač, Vydáno: 2.548,00 Kč (SU 501, par. 6171/pol. 5139)
• UD č. 02067 ze dne 11.12.2021, Popis: zhotovení oplocenky, Vydáno: 5.421,00 Kč (SU 518, par.
1031/pol. 5169)
Pokladní doklad
• POŘÍZENÍ DDHM:
• VPD č. 20 ze dne 11.05.2021, Účel výplaty: čerpadlo do studny, Vyplaceno: 11.628,00 Kč (E-dobírka
– DFA č. 0011017587 ze dne 11.05.2021, Dodavatele: SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o., Označení
dodávky: čerpadlo "EVGU-16-8-GU-082 400V 10m k. + příslušenství, celkem k úhradě: 11.628,00
Kč) – UD č. 02020 ze dne 11.05.2021 (558 0300, 028 0021
• Protokol o zařazení ze dne 11.05.2021: Inv. č. 21-1
Pokladní doklad
• VPD a UD č. 26 ze dne 01.06.2020, Účel úhrady: poštovné, Vyplaceno: 55,00 Kč (518, 6171/5161)
• VPD a UD č. 27 ze dne 02.06.2020, Účel úhrady: poštovné, Vyplaceno: 52,00 Kč (518, 6171/5161)
• VPD a UD č. 28 ze dne 01.06.2020, Účel úhrady: cestovné, Vyplaceno: 142,00 Kč (512, 6171/5173)
• PPD a UD č. 29 ze dne 10.06.2020, Účel přijetí: prodej dřeva, Přijato: 8.000,00 Kč (601, 1031/211)
• VPD a UD č. 30 ze dne 14.06.2020, Účel úhrady: kancelářské potřeby, Vyplaceno: 140,00 Kč (501,
6171/5139)
• VPD a UD č. 31 ze dne 01.06.2020, Účel úhrady: náklady na reprezentaci, Vyplaceno: 63,00 Kč (513,
6171/5175)
• VPD a UD č. 32 ze dne 22.06.2020, Účel úhrady: PHM, Vyplaceno: 886,00 Kč (501, 3639/5156)
• VPD a UD č. 33 ze dne 22.06.2020, Účel úhrady: PHM a mazadla, Vyplaceno: 886,00 Kč (501,
3639/5156)
• VPD a UD č. 34 ze dne 22.06.2020, Účel úhrady: drobný materiál, Vyplaceno: 78,00 Kč (501,
6171/5139)
Pokladní kniha (deník)
• za 06/2021
Příloha rozvahy
• k 30.06.2021
Rozvaha
• k 30.06.2021
Účetnictví ostatní
• Schválení účetní závěrky – usn. ZO č.5/21 ze dne 22.6.2021
• Protokol o schválení účetní závěrky obce ze dne 23.6.2021
• Protokol o uskutečněném přenosu (stavová zpráva) do CSÚIS: ze dne 23.6.2021
• Převedení výsledku hospodaření z účtu 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet
432 Výsledek hospodaření předcházejících účetních období – UD č. 00508 ze dne 23.6.2021, zisk
ve výši: 249.029,78 Kč
Účtový rozvrh
• na rok 2021
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
• k 30.06.2021
Výkaz zisku a ztráty
• k 30.06.2021
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
• NEINVESTIČNÍ DOTACE Z KRAJE – Program obnovy venkova JčK v roce 2021 (OREG)
• Akce/účel: Oprava komunikace na parc.č.326/3
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•

Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova JčK v roce 2021, č. sml.
SDO/OREG/446/21 ze dne 09.08.2021
• 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 90.000,00 Kč (UZ: 710)
• procentuální podíl vlastních prostředků – dotace ve výši 90.000,00 Kč činí 60 % z celkových
uznatelných výdajů akce
• --- 2219
• Příjem transferu: UD č. 01138 ze dne 06.09.2021 (374, UZ: 710, pol. 4122)
• Čerpání dotace:
• DFA č. 21411 ze dne 22.11.2021, označení dodávky: oprava komunikace p.č. 326/3 – Dobrohošť,
cena celkem k úhradě: 154.880,00 Kč
• Předpis závazku (511): UD č. 00100 ze dne 22.11.2021, 154.880,00 Kč
• Úhrada závazku: UD č. 01205 ze dne 25.11.2021 (par. 2219/pol. 5171, s UZ: 710: 90.000,00 Kč +
64.880,00 Kč vlastní prostředky)
• Oznámení KÚ JčK o vyúčtování zálohy na dotace ke dni 31.12.2021 – UD č. 00517 ze dne
31.12.2021, 90.000,00 kč
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
• Neinv. dotace na volby: 30.000,00 kč
• Příjem dotace na volby: UD č. 00727 ze dne 03.09.2021, 30.000,00 Kč (374, UZ: 98071, pol. 4111)
• Vytvoření dohadu: UD č. 00518 ze dne 31.12.2021, 11.095,00 Kč
• Čerpání dotace – inventarizace vybraných účtů s UZ: 98071, 11.095,00 kč
Smlouvy o věcných břemenech
• Obec v pozici oprávněného – dle smlouvy o zřízení věcného břemene (na cizím pozemku)
s nevybranou účetní jednotkou
• Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě ze dne 30.04.2021, oprávněný: obec Dobrohošť,
povinný: fyzická osoba M. P., zatížený pozemek: p. č. 538, k.ú. Dobrohošť, bezúplatně, právní
účinky zápisu dne: 10.05.2021
• čl. IV: Doložka o schválení: usn. ZO č. 6/17 ze dne 28.12.2020
• Vyrozumění o provedeném vkladu do KN ve věci sp. zn. V-3560/2021-303
• Sepsání smlouvy: 2.260,00 Kč
• Správní poplatek: 2.000,00 Kč
• Ocenění VB: 4.260,00 Kč
• -• Předpis závazku dle smlouvy o zřízení věcného břemene (na cizím pozemku) – UD č. 512 ze dne
01.10.2021 (MD 558/ DAL 649)
• Zařazení do majetku: UD č. 512 ze dne 01.10.2021
• --• Obec v pozici oprávněného – dle smlouvy o zřízení věcného břemene (na cizím pozemku) s vybranou
účetní jednotkou
• Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě ze dne 23.02.2021, oprávněný: obec Dobrohošť,
povinný: Jihočeský kraj–M. P., zatížený pozemek: p. č. 654/1, ostatní plocha, silnice, k.ú. Dobrohošť,
beúplatně
• čl. III. Povinnost oprávněného: nese náklady spojené se zřízením, zachováním, údržbou a opravami
zařízení ....
• čl. IV. Poplatek: služebnost se zřizuje bezúplatně
• čl. IX. Náklady a poplatky: náklady spojené s vyhotovením této smlouvy a poplatky spojené
s vkladem práva do KN uhradí oprávněný
• čl. X. Závěrečná ustanovení:
• - Doložka o schválení: usn. ZO č. 3/18 ze dne 05.02.2021
• Vyrozumění o provedeném vkladu do KN ve věci sp. zn. V-2617/2021-303, Právní účinky zápisu
k okamžiku: 12.04.2021
• --• Sepsání smlouvy: 800,00 Kč
• Správní poplatek: 2.000,00 Kč
• Ocenění VB: 2.800,00 Kč
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•

Předpis závazku dle smlouvy o zřízení věcného břemene (na cizím pozemku) – UD č. 512 ze dne
01.10.2021 (MD 558/ DAL 649)
• Zařazení do majetku: UD č. 512 ze dne 01.10.2021 (MD 028/DAL 088)
Dokumentace k veřejným zakázkám
• Akce/účel: Oprava komunikace na parc.č.326/3 – VZMR – přímé zadání (objednávka na základě
cenové nabídky)
• Cenová nabídka ze dne 15.04.2021 na opravu cestry, vyčištění struh a vytvoření odtokových stružek
v obci Dobrohošť parc. č. 326/3
• Přímé zadání – objednávka č. 2/2021 dle cenové nabídky ve výši 128.000,00 Kč bez DPH, Dodavatel:
Luděk Babický, Jindřichův Hradec
• DFA č. 21411 ze dne 22.11.2021, označení dodávky: oprava komunikace p.č. 326/3 – Dobrohošť,
cena celkem k úhradě: 154.880,00 Kč
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