OBEC Ctětín

538 25 Nasavrky, Ctětín čp. 55, IČ: 269913

Návrh Závěrečného účtu Obce Ctětín

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021
(v tis. Kč)
Schválený Rozpočtová Upravený
Rozpočet opatření
rozpočet
Třída 1
Daňové příjmy
třída 2
Nedaňové příjmy
Třída 3
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Třída 4
Přijaté dotace
Příjmy
CELKEM
Třída 5
Běžné výdaje
Třída 6
Kapitálové výdaje
Výdaje
CELKEM
Saldo: Příjmy-výdaje
Třída 8
Financování
Přijaté
úvěry a půjčky
Financování
celkem po konsolidaci
Přebytek (-)
Ztráta (+)

3 519,1
848,8
370,8
4 738,7
4 334,4
710,0
5 044,4
-305,7
305,7
0
305,7

784,3
1 631,7
4,4
1 661.9
4 082,3
1 763,8
84,5
1 848,3
2 234,0
-2 234,0
0
-2 234,0

-

4 303,4
2 480,5
4,4
2 032,7
8 821,0
6 098,2
794,5
6 892,7
1 928,3
-1 928,3
0
-1 928,3

Plnění

% plnění

k 31.12.2020

k upravenému

4 303,50
2 481,20

4,40

-

2 032,63
8 821,72
6 092,94
794,53
6 887,46
1 934,26
-1,934,26
0
-1,934,26

Rozpočtu

100.0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,9
100,0
99,9
100,3
100,3
0,0
100,3

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operací v plném členění podle
rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na Obecním úřadu Ctětín (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání
příjmů a výdajů). Majetek je evidován na majetkových účtech, je řádně inventarizován a při
prodeji se postupuje dle zákona o obcích 128/2000 Sb.
Hospodářský výsledek dle výkazu zisku a ztrát je 2 507 726,21 Kč.
PŘÍJMY:

K zvýšení í plnění daňových příjmů o cca 86 % došlo z důvodu vyšších výnosů od FU, tím byly
zvýšeny výnosy na dani z příjmu fyzických i právnických osob, DPH.
Ke zvýšení nedaňových příjmů cca o 192 % došlo z důvodu vyšší těžby a většího prodeje dřeva
z důvodu kůrovcové kalamity. Kapitálové příjmy za tento rok jsme měli z prodeje pozemku.
Přijaté dotace byly na volby do poslanecké sněmovny, dotace na opravu zvoničky v Bratrońově a
Kapličky ve Vranově. Dále na oplocenky v lese, na hospodaření v lese na postřiky proti kůrovci, na
zmírnění kůrovcové kalamity a kompenzační bonus.
VÝDAJE:

Běžné výdaje – ke zvýšení cca o 40 % došlo z důvodu vyšších nákladů v těžbě dřeva.
Kapitálové výdaje – V letošním roce jsme měli kapitálové výdaje, a to výstavba kolny a nákup
traktoru s radlicí.

2) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
Dotace do rozpočtu obce za rok 2021 činily celkem 272 626,31 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich
čerpání v průběhu roku 2021 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané
finanční prostředky z dotace na volby do pardubického kraje ve výši 4 446,79 Kč byly vráceny do
státního rozpočtu dne 1.2. 2022.

Poskytovatel ÚZ
KrÚ Pce
2021
KrÚ Pce
98071
2021
KrÚ Pce
2021
KrÚ Pce
98037
2021
KrÚ Pce
2021

29014

Účel
Dotace
SR/SDV
Volby do posl.
sněmovny
Dotace
na
kapličky
Zmírnění
dopadů
kůr.
kalamity
Hospodaření v
lese

CELKEM

Položka
4112

rozpočet
70.800,00

čerpání
70.800,00

%
100

4111

31.000,00

26.553,21

86

4122

110.000,00

110. 000,00

100

4111

52.186,31

52.186,31

100

4116

8.640,00

8.640,00

100

272.626,31 268.179,52

97

3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
Přezkoumání hospodaření provedla pracovnice Krajského úřadu Pardubického kraje
kontrolor pověřený řízením přezkoumání - Eva Baťková, kontroloři- Ing. Ivana Bednaříková a
PavlaNetolická.
Přezkoumání bylo provedeno na základě písemné žádosti starosty obce. Přezkoumání
hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu 13. 4.
2022.
Zjištění ze závěrečného přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Ctětín nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Projednání závěrečného účtu se uzavírá se souhlasem s celoročním hospodařením, a to
bez výhrad.
Součástí závěrečného účtu je zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2021.

Návrh zastupitelstvu obce na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Ctětín za rok 2021 sestavenou k
31.12.2021.
Zastupitelstvo obce dává souhlas s celoročním hospodařením obce a závěrečným účtem obce
Ctětín za rok 2021 včetně zprávy KrÚ Pardubického kraje o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Ctětín, IČ 00269913 ze dne 13. 4. 2022 s výrokem: bez výhrad

Závěrečný účet vyvěšen na úřední desce i elektronicky
Vyvěšeno dne: 14. 4. 2022
Sejmuto dne
Schváleno zastupitelstvem dne:

PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad
Odbor finanční

ZPRÁVA
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
obce Ctětín
IČ: 00269913
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
13. dubna 2022 jako jednorázové přezkoumání
Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, 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 a bylo zahájeno dne 10.1.2022
Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení.
Přezkoumané období od 01.01.2021 do 31.12.2021.
1. Jednorázové přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 13.04.2022
Přezkoumání vykonaly:
-

kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Eva Baťková

-

kontroloři:
- Ing. Ivana Bednaříková
- Pavla Netolická

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č.
255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 20. 7. 2021.
Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.
Při přezkoumání byli přítomni:

Jiří Bakeš - starosta obce
Marta Kudláčková - účetní obce

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, tel.: +420 466 026 530,
e-mail: ivana.bednarikova@pardubickykraj.cz
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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 předcházející vyhotovení zprávy byl uskutečněn dne 13.4.2022
A.
A.I.

Výsledek dílčích přezkoumání
Dílčí přezkoumání nebylo provedeno.

B.
B.I.

Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech
Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
C.

C.I.

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

 nebyly zjištěny chyby a nedostatky
C.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, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
C.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku .................................. 0,00 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ....................................... 1,93 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ......... 0 %
C.IV. Dluhové pravidlo podle zákona o rozpočtové odpovědnosti
Dluh obce Ctětín nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky
podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.
Obec nemá přijatý úvěr.
D. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek
Ctětín dne 13. dubna 2022
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Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na jednorázovém přezkoumání hospodaření –
za Krajský úřad Pardubického kraje:

Eva Baťková
………………………………………….
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

………………………………………….
podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

Pavla Netolická
………………………………………….
kontrolor

………………………………………….
podpis kontrolora

Ing. Ivana Bednaříková
………………………………………….
kontrolor

………………………………………….
podpis kontrolora

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:
-

-

je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a je možno ke zjištění v ní
uvedeném podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy
kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává
tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona
č. 420/2004 Sb. k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě
stanovit lhůtu delší,
se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímu
zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu
Krajského úřadu Pardubického kraje,
nedílnou součástí zprávy je seznam dokumentů využitých při přezkoumání a
uvedených v příloze,
s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ctětín o počtu 9 stran
byl seznámen a její stejnopis převzal starosta pan Jiří Bakeš

V kontrolovaném období ÚSC, dle prohlášení zástupců ÚSC, nehospodařil s majetkem
státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a
nemovitý majetek, neuzavřel směnnou smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého
majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o poskytnutí dotace,
smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a
smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové
vklady. Územní celek uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu.
Poučení:
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.
povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této 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.
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, tel.: +420 466 026 530,
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Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen
v informacích 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 přestupku podle ustanovení § 14
odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to lze podle ustanovení § 14 odst. 2
zákona č. 420/2004 Sb. územnímu celku uložit pokutu do výše 50.000 Kč.

Jiří Bakeš
………………………………………….
starosta obce

………………………………………….
podpis starosty obce

Marta Kudláčková
………………………………………….
účetní obce

………………………………………….
podpis účetní obce

Převzal dne:
Ctětín dne 13. dubna 2022

Jiří Bakeš
…………………………………………..
starosta obce

…………………………………………..
podpis starosty obce
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Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:
Druh písemnosti
Návrh rozpočtu

Popis písemnosti
návrh rozpočtu v úplném znění byl zveřejněn na úřední desce i
elektronickým způsobem umožňujícím dálkový přístup v zákonném
termínu 15 dnů od 3. 12. 2020 do 28. 12. 2020
Rozpočtová opatření RO č. 1, schváleno usnesením ZO ze dne 25. 3. 2021, zveřejněno na
internetových stránkách obce od 26. 3. 2021
RO č. 2, schváleno usnesením ZO ze dne 6. 5. 2021, zveřejněno na
internetových stránkách obce od 7. 5. 2021
RO č. 3, schváleno starostou obce dne 28. 8. 2021, na vědomí ZO
dne 30. 9. 2021, zveřejněno na internetových stránkách obce od 28.
8. 2021
RO č. 4, schváleno usnesením ZO ze dne 30. 9. 2021, zveřejněno na
internetových stránkách obce od 1. 10. 2021
RO č. 5, schváleno starostou obce dne 30. 10. 2021, na vědomí ZO
dne 25. 11. 2021, zveřejněno na internetových stránkách obce od 1.
11. 2021
RO č. 6, schváleno starostou obce dne 31. 12. 2021 na základě
pověření ZO ze dne 21. 12. 2021, zveřejněno na internetových
stránkách obce od 31. 12. 2021

Schválený rozpočet

Střednědobý výhled
rozpočtu

Závěrečný účet

Usnesením ZO ze dne 21. 12. 2021 byl starosta obce pověřen ke
schválení RO č. 6 ke dni 31. 12. 2021.
Změny rozpočtu byly zaneseny do výkazu pro hodnocení plnění
rozpočtu Fin 2-12 M ke dni 31. 12. 2021 ve schválené výši.
Rozpočet obce na r. 2021 byl schválen usnesením ZO ze dne 28. 12.
2020 jako schodkový v příjmové ve výši 4.738.700,- Kč, ve výdajové
části ve výši 5.044.400,- Kč. Schodek rozpočtu ve výši 305.700,- Kč
byl kryt peněžními prostředky minulých let (pol. 8115).
Rozpočet byl zaveden do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin
2-12 M ve schválené výši.
Schválený rozpočet byl v úplném znění zveřejněn na internetových
stránkách obce od 30. 12. 2020.
střednědobý výhled rozpočtu sestaven na roky 2018 - 2022
schválen ZO dne 21. 12. 2017
návrh zveřejněn na internetových stránkách obce od 3. 12. 2017 do
21. 12. 2017
schválený dokument zveřejněn na internetových stránkách obce od
22. 12. 2017
střednědobý výhled rozpočtu sestaven na roky 2023 - 2027
schválen ZO dne 21. 12. 2021
návrh zveřejněn na internetových stránkách obce od 16. 11. 2021 do
21. 12. 2021
schválený dokument zveřejněn na internetových stránkách obce od
28. 12. 2021
Návrh závěrečného účtu zveřejněn na úřední desce i na internetových
stránkách obce v zákonném termínu 15 dnů v rozmezí od 10. 3. 2021
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Bankovní výpis

Dohoda o hmotné
odpovědnosti
Evidence poplatků
Faktura

Hlavní kniha
Inventurní soupis
majetku a závazků

Kniha došlých faktur
Kniha odeslaných
faktur
Odměňování členů
zastupitelstva

Pokladní doklad
Pokladní kniha
(deník)

do 25. 3. 2021, projednán vč. zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za r. 2020 a schválen usnesením ZO dne 25. 3.
2021 bez výhrad.
Schválený závěrečný účet v úplném znění vč. zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za r. 2020 byl zveřejněn na
internetových stránkách obce od 26. 3. 2021.
vedený u KB, a.s. č.ú. 107-387120217/0100 ve výši 2 572 548,51 Kč,
kontrola účtování za období 7-12/2021 v číselné řadě 31004-006,
účtování přijaté úroky
vedený u ČNB, a. č.ú. 94-9919531/0710 ve výši 315 178,90 Kč,
kontrola účtování za období 7 - 12/2021 v číselné řadě 32017 32031, kontrola účtování přijatého transferu na volby - účetní zápis
231/374 ve výši 31 000,00 Kč
vedený u KB, a.s. č.ú. 11322531/0100 ve výši 11 585 135,41 Kč,
kontrola účtování za období 12/2021 v číselné řadě 30141 - 10152
výše uvedené zůstatky byly ověřeny v rámci provedení inventarizace
na celkový stav dle výkazu rozvaha - účet 231 ve výši 14 472 862,82
Kč
ze dne 1.11.2010 na pokladní hotovost
doklad ze dne 1.11.2020 na internetové bankovnictví
na místní poplatky za odpady a ze psů - vedeno tabulkově
vydané v číselné řadě 20001 - 20019 včetně předpisu pohledávky
přijaté v číselné řadě 10055 - 102 včetně předpisu závazku
FA č. 2210719 ze dne 12.10.2021 Milan Toman - TOMS ve výši 119
185,00 Kč , oprava zvoničky Bratroňov, účtováno 511/321
FA č. 22108 ze dne 5. 11. 2021 Milan Toman - TOMS ve výši 164
298,64 Kč, oprava zvoničky Vranov, účtováno 511/321, uvedené FA
v rámci kontroly čerpání dotace z Programu obnovy venkova z
rozpočtových prostředků Pardubického kraje
za období 12/2021
inventarizační zpráva za rok 2021 ze dne 18.2.2022
plán inventur za rok 2021 ze den 9.12.2021
zápis o proškolení členů inventarizačních komisí ze dne 9.12.2021
inventarizační soupisy k 31.12.2021
majetková evidence účetní program FENIX
na rok 2021, vedena v účetním programu - číselná řada F 1 - 102
na rok 2021, vedena v účetním programu v číselné řadě F20001-19
Výše odměn neuvolněným členům ZO byla schválen usnesením ZO
ze dne 28. 3. 2019 s účinností od 1. 4. 2020, pro r. 2021 beze změn.
Odměny stanoveny v souladu s nař. vlády č. 318/2017 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
Ověřeno na mzdové listy za r. 2021, vyplaceno ve schválené výši.
Počet obyvatel k 1. 1. 2018: 260
Počet zastupitelů: 7
za období 10 - 12/2021 - příjmové pokladní doklady č. 174 - 226,
výdajové pokladní doklady č. 70 - 102, vč. zaúčtování dokladem č.
40028 - 40036
za období 12/2021 ve výši zůstatku 35 192,00 Kč
výše byla ověřena v rámci provedení inventarizace dle výkazu
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Příloha rozvahy
Rozvaha
Účtový rozvrh
Výkaz pro hodnocení
plnění rozpočtu
Výkaz zisku a ztráty
Darovací smlouvy

Dohody o provedení
práce

Pracovní smlouvy
včetně platových
výměrů
Smlouvy a další
materiály k přijatým
účelovým dotacím

Smlouvy a další
materiály k přijatým
účelovým dotacím

Smlouvy nájemní

Smlouvy o převodu
majetku (koupě,

rozvaha - účet 261
k 31.12.2021
k 31.12.2021
na rok 2021 v účetním programu FENIX - výpis používaných účtů
k 31.12.2021
k 31.12.2021
darovací smlouva ze dne 20.4.2021 pro Svaz postižených
civilizačními chorobami v ČR, z.s. ve výši 1500,00 Kč na činnost
darovací smlouva ze dne 20.4.2021 pro Český svaz včelařů, z.s. ve
výši 1 500,00 Kč na činnost
výše uvedené smlouvy schválilo ZO dne 25.3.2021
darovací smlouva ze dne 15.12.2021 pro Farní charitu Chrudim ve
výši 5 000,00 Kč na činnost
darovací smlouva ze dne 15.12.2021 pro Oblastní charitu Nové Hrady
u Skutče ve výši 5 000,00 Kč na činnost
výše uvedené smlouvy schválilo ZO dne 25.11.2021
DPP ze dne 29. 9.2021 - 5. 10. 2021 - obálkování a roznos
hlasovacích lístků
DPP ze dne 1. 10. 2021 - 31. 12. 2021 - práce v lese
DPP ze dne 4. 10. 2021 - 30. 10. 2021 - úklidové práce související s
volbami do PS
pracovní smlouva ze dne 1. 6. 2016 a dodatek k pracovní smlouvě ze
dne 25. 10. 2016 - pomocný dělník VPP; platový výměr ze dne 24. 9.
2020
smlouva ze dne 19. 5. 2021 o poskytnutí dotace z Programu obnovy
venkova č. OŽPZ/21/71844 z rozpočtových prostředků Pardubického
kraje ve výši 110 000,00 Kč (ve výši 60% ze skutečných nákladů) na
neinvestiční akci "Oprava drobných památek ve Vranově a v
Bratroňově"
příjem zaúčtován na 4122 včetně úpravy rozpočtu
termín použití a vyúčtování do 31. 12. 2021
vyúčtování předloženo ze dne 23. 11. 2021, kontrola čerpání a
uznatelnost výdajů bez nedostatků, celkové výdaje ve výši 283 483,64
Kč, dodržen procentní podíl dotace ve výši 38,80%, doložena FA č.
2210719 ze dne 12.10.2021 Milan Toman - TOMS ve výši 119 185,00
Kč , doložena FA č. 22108 ze dne 5. 11. 2021 Milan Toman - TOMS
ve výši 164 298,64 Kč
účelově určená neinvestiční dotace na úhradu výdajů vzniklých v
souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
v r. 2021 (pol. 4111, ÚZ 98071) - na základě Avíza pro změnu
rozpočtu obce č. 21-94 ze dne 2. 9. 2021 bylo přijato ve výši 31.000,Kč. Dle předběžného vyúčtování čerpáno 26 553,21 Kč - vráceno do
státního rozpočtu část dotace ve výši 4 446,79 Kč dne 1. 2. 2022 z
účtu KB. Uskutečněné výdaje jsou uznatelné.
pachtovní smlouva ze dne 30.7.2021 na pozemek par.č. 208/7 o
výměře 87,5 m2
záměr zveřejněn ve dnech 25.5.2021 - 30.6.2021, ZO schválilo dne
1.7.2021
darovací smlouva č. S/OM/1793/06/MT ze dne 12.7.2021 na převod
pozemku par.č. 1055 ostatní plocha - silnice ve výši 125 155,00 Kč
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prodej, směna,
převod)

doložka dle zákona o obcích - ZO schválilo dne 6.5.2021
zařazeno dokladem č. 50014 ze dne 31.7.2021 účetním zápisem
031/401 ve výši ocenění dle smlouvy

kupní smlouva ze dne 28.7.2021 na prodej pozemku par.č. 531/5 ostatní plocha za kupní cenu ve výši 4 400,00 Kč
záměr prodeje zveřejněn ve dnech 4.5. - 22.5.2021, ZO schválilo dne
1.7.2021
vyřazení pozemku účetním dokladem č. 50014 ze dne 31.7.2021
účetním zápisem 554/031 ve výši 132,00 Kč
Vnitřní předpis a
směrnice k rozpočtovému hospodaření, směrnice k aplikaci reálné
směrnice
hodnoty u majetku určeného k prodeji, směrnice k veřejným
zakázkám malého rozsahu, směrnice pro podrozvahovou evidenci,
směrnice pro tvorbu a používání opravných položek, evidence,
účtování a oceňování zásob, směrnice upravující oběh účetních
dokladů, podpisové vzory, směrnice pro poskytování a účtování
cestovních náhrad, inventarizace majetku a závazků, evidence,
účtování a odepisování majetku, směrnice pro časové rozlišování
nákladů a výnosů včetně dohadných položek, směrnice k finanční
kontrole, podpisové vzory, směrnice k systému zpracování účetnictví
Zápisy z jednání
ze dne 28. 12. 2020 - rozpočet obce na r. 2021, DPP pro zastupitele
zastupitelstva včetně obce za úklid obce
usnesení
ze dne 25. 3. 2021 - RO č. 1/2021, účetní závěrka za r. 2020,
závěrečný účet za r. 2020, prodej pozemku p.č. 1046/6 v k.ú Ctětín,
finanční dary, bezúplatný převod parcely č. 1055 od PK
ze dne 6. 5. 2021 - RO č. 2/2021, darovací smlouvu o bezúplatném
převodu p.č. 1055 od PK, dotace PK v rámci POV
ze dne 1. 7. 2021 - prodej pozemku p.č. 531/5 v k.ú. Ctětín,
zemědělský pacht pozemku p.č. 208/7. peněžitý dar pro obec
postiženou tornádem
ze dne 30. 9. 2021 - RO č. 4/2021 schvaluje, zemědělské pachty,
DPP zastupitele obce za úklid obce, RO č. 3/2021 na vědomí
ze dne 25. 11. 2021 - finanční příspěvek na poskytování pobytových
služeb občanům obce v SeniorCentru Skuteč, OZV č. 1/2021 a č.
2021 za odpady, RO č. 5/2021 na vědomí
ze dne 21. 12. 2021 - rozpočet obce na r. 2022, střednědobý výhled
rozpočtu na r. 2023 - 2027, pověřuje starostu k provedení RO č.
6/2021 ke dni 31. 12. 2021
Obecně závazné
OZV č. 2/2012 o místních poplatcích - ze psů, za užívání veřejného
vyhlášky
prostranství, ze vstupného
OZV č. 2/2020 na místní poplatek za odpady
OZV č. 1/2021 na místní poplatek za odpady
dle výkazu FIN 2 12 M jsou vybírány poplatky za odpady (položka
1340), ze psů (položka 1341)
Přiznání k dani
obci vznikla daňová povinnost ve výši 131 860,00 Kč
právnických osob za kontrola proúčtování dle výkazu FIN 2 12 v příjmech na 1122, ve
rok 2020
výdajích na 6399/5365, dále dle výkazu rozvaha - účet 384
Účetní závěrka za r. Schválena usnesením ZO ze dne 25. 3. 2021.
2020
Protokol o schválení účetní závěrky byl vyhotoven.
Zápisy z finanční
Zápisy z finanční kontroly konaného ze dne 24.8.2021 a 14. 12. 2021
kontroly
- kontrola pokladní hotovosti, kontrola čerpání rozpočtu, kontrola
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Zápisy z kontrolního
výboru

hospodaření, náležitosti pokladních dokladů
Zápisy z jednání kontrolního výboru konaného ze dne 1.7.2021 a 14.
12. 2021 - kontrola zápisů a plnění usnesení
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