KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor ekonomický
Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

*KUCBX012SPTH*
KUCBX012SPTH
spisová značka: OEKO-PŘ 19874/2021/zdpe
Číslo jednací: KUJCK 44746/2022

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
obce Jetětice, IČO 00249734

Přezkoumání bylo vykonáno:
V sídle obce (obecního úřadu) dne 8. 11. 2021 jako dílčí přezkoumání.
Na Krajském úřadu Jihočeského kraje dne 6. 4. 2022, 8. 4. 2022 jako konečné přezkoumání.
Přezkoumání hospodaření obce Jetětice za rok 2021 ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO)
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 23. 7. 2021 Krajským úřadem Jihočeského kraje
doručením písemného oznámení.
Přezkoumané období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.
Přezkoumání vykonala:
-

kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Vladimíra Achatzová

Pověření k přezkoumání podle § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb.
vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č. 300/2021/OEKO-PŘ dne 13. 7. 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:

Ladislav Novotný - starosta
Markéta Černíková - účetní
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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 inventarizace účtu 231 byl učiněn dne 8. 4. 2022.

A.

Výsledek dílčích přezkoumání

A.I.

Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2021

➢

závažné (ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona)
/v členění podle předmětu přezkoumání hospodaření ustanovení § 2 odst. 1 a odst. 2/

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,
týkajících se rozpočtových prostředků
Porušení právního předpisu:
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Ustanovení: § 102 odst. 2 písm. a)
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
Nebylo doloženo usnesení zastupitelstva obce, které by delegovalo pravomoc rady obce pro provádění
rozpočtových opatření.
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Dle zápisu ze dne 10. 12. 2013, usnesení č. 55/2013 zastupitelstvo obce schválilo starostovi provádět
rozpočtové opatření, a to na příjmových položkách neomezeně a v jednotlivých výdajových položkách
do částky 100.000 Kč. Přezkoumáním rozpočtových opatření č. 1/2021, č. 4//2021, č. 5/2021
a č. 7//2021, bylo u rozpočtového opatření č. 4/2021 zjištěno, že u tohoto rozpočtového
opatření je uveden starosta jako schvalovatel, přestože u tohoto rozpočtového opatření došlo k navýšení
na § 1032, položky 5169 více jak na částku 100.000 Kč, a to na částku 140.142 Kč. Starosta
v tomto případě nedoložil rozhodnutí zastupitelstva k pověření starosty obce k provedení tohoto
rozpočtového opatření, který v tomto případě vykonává pravomoc rady obce.
Zjištěný nedostatek byl odstraněn.
Popis plnění opatření:

Rozpočtové opatření č. 9. schválené v ZO dne 4. 11. 2021 - usnesením
č. 66/2021, zveřejněné dne 1. 12. 2021
Rozpočtové opatření č. 10. schválené ZO dne 9. 12. 2021 - usnesením
č. 75/2021, zveřejněné dne 5. 1. 2022
ZO ze dne 4. 11. 2021 - bod 21)
ZO ze dne 9. 12. 2021 - bod 11)

Opatření bylo splněno: Napraveno.
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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. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů
- přezkoumán: Ano
Obec netvoří peněžní fondy.
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
Obec nevykonává podnikatelskou činnost.
3. 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 neuzavřela žádnou smlouvu, týkající se sdružených prostředků.
4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů
o účetnictví
- přezkoumán: Ano
Dle rozvahy + hlavní knihy k 31. 12. 2021 obec vykazuje dlouhodobé závazky na účtu 472 (dlouhodobé
přijaté zálohy na transfery) ve výši 5.848.900 Kč
5. 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
Dle výkazu FIN 2-12 M k 31. 12. 2021 obec za přezkoumané období, tj. od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021,
nehospodařila s těmito prostředky.
6. 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
Dle výkazu FIN 2-12 M k 31. 12. 2021 byly obci za přezkoumané období, tj. od 1. 1. 2021
do 1. 12. 2021, tyto dotace:
Neinvestiční dotace na částku 73.117,65 Kč ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu
pro rok 2021, zatříděna na položku 4111, UZ 98037
Neinvestiční dotace na částku 30.822,29 na volby do Parlamentu zatříděna na položku 4111, UZ 98071
Neinvestiční dotace na částku 79.200 Kč na výkon státní správy, zatříděna na položku 4112
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Neinvestiční dotace na částku 397.930 Kč - příspěvek na obnovu, zajištění a vých. porostů, zatříděna
na položku 4116, UZ 29014
Neinvestiční dotace na částku 49.680 Kč - příspěvek na ekolog. a k přírodě šetrné techol., zatříděna
na položku 4116, UZ 29015
7. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
- přezkoumán: Ano
8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní
celek
- přezkoumán: Ano
Obec nehospodaří s majetkem státu.
9. 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
10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob
- přezkoumán: Ano
Obec neručí za závazky fyzických a právnických osob.
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
Obec nemá zastavený majetek ve prospěch třetích osob.
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
- přezkoumán: Ano
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.

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 chyb a nedostatků zjištěných při dílčích
přezkoumáních, které byly již napraveny.
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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, 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 ................................................... 1,46 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ........................................................ 1,60 %
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 Kč
60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 8.096.663,06 Kč

Vyhotovení zprávy:
České Budějovice, dne: 11. 4. 2022

Jméno a podpis kontrolorky zúčastněné na přezkoumání hospodaření:

Vladimíra Achatzová
………………………………………….
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání
„Podepsáno zaručeným elektronickým podpisem“

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 10 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.
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Doklady a jiné materiály využité při přezkoumání:
Návrh rozpočtu
• Na rok 2021 zveřejněn od 12. 11. 2020 do 9. 12. 2020
Rozpočtová opatření
• Rozpočtové opatření č. 9. schválené v ZO dne 4. 11. 2021 - usnesením č. 66/2021, zveřejněné
dne 1. 12. 2021
• Rozpočtové opatření č. 10. schválené ZO dne 9. 12. 2021 - usnesením č. 75/2021, zveřejněné
dne 5. 1. 2022
• ZO ze dne 4. 11. 2021 - bod 21)
• ZO ze dne 9. 12. 2021 - bod 11)
Rozpočtová opatření
• Za přezkoumané období provedeno 7 rozpočtových opatření
• Č. 1/2021 schválené v ZO dne 9. 3.2021, zveřejněné dne 6. 4. 2021
• Č. 4//2021 schválené starostou obce 10. 6. 2021, zveřejněné dne 8. 7. 2021
• Č. 5/2021 schválené v ZO dne 7. 7. 2021, zveřejněné dne 2. 8. 2021
• Ć. 7/2021 schválené v ZO dne 27. 9. 2021, zveřejněné dne 4. 10. 2021
• ZO ze dne 10. 12. 2013 usnesení č. 55/2013 - schválení starostovi provádět rozpočtových opatření
Schválený rozpočet
• Na rok 2021 schválen v ZO dne 9. 12. 2020 jako vyrovnaný o celkových příjmech
ve výši 7.456.600 Kč a celkových výdajích ve výši 7.456.600 Kč, zveřejněn dne 17. 12. 2020
Střednědobý výhled rozpočtu
• Na rok 2921 - 2023, schválen v ZO dne 9. 12. 2020, zveřejněn dne 17. 12. 2020
Závěrečný účet
• Za rok 2020
• Návrh zveřejněn od 12. 2. 2021 do 9. 3. 2021
• Projednán a schválen v ZO dne 9. 3. 2021 "bez výhrad", zveřejněn po projednání a schválení
dne 9. 3. 2021
Evidence majetku
• Účetní doklad č. 21-001-00166 ze dne 10. 9. 2021 - zaúčtování zařazení slavnostního vyšívaného
znaku obce Jetětice do užívání na účet 028 v účetní hodnotě 33.033 Kč
Faktura
• Došlá faktura č. 102102231 ze dne 7. 9. 2021, dodavatel ALERION s. r. o. - pořízení slavnostního
vyšívaného znaku obce Jetětice + slavnostní vyšívané vlajky obce Jetětice na částku 94.851,90 Kč
• Účetní doklad č. 21-001-00166 ze dne 10. 9. 2021 - zaúčtování došlé faktury č. 102102231 - pořízení
DDHM (účet 558) + DHM (účet 042) - vyšívaného znaku + slavnostní vyšívané vlajky na částku
94.851,90 Kč
• Výpis z BÚC Komerční banky č. 163, obrat ze dne 20. 9. 2021 - úhrada došlé faktury č. 102102231
na částku 94.851,90 Kč
• Účetní doklad č. 21-801-00163 ze dne 20. 9. 2021 - zaúčtování úhrady došlé faktury č. 102102231
na částku 94.851,90 Kč
• Účetní doklad č.21-010-00009 ze dne 1. 11. 2021 - oprava zaúčtování - zařazení vlajky obce
do užívání na účet 032 (kulturní předměty) na částku 61.165,50 Kč
Faktura
• Došlá faktura č. 210100307 ze dne 31. 5. 2021, dodavatel N+P PROFI s. r. o. - oprava sekačky
KUBOTA na částku 24.062,07 Kč
• Účetní doklad č. 21-001-00100 ze dne 31. 5. 2021 - zaúčtování došlé faktury č. 210100307
na částku 24.062,07 Kč
• Výpis z BÚČ Komerční banky č. 110, obrat ze dne 21. 6. 2021 - úhrada došlé faktury č. 210100307
na částku 24.062,07 Kč
• Účetní doklad č. 21-801-00110 ze dne 21. 6. 2021 - zaúčtování úhrady došlé faktury č. 210100307
na částku 24.062,07 Kč
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Faktura
• Došlá faktura č. 2100000634 ze dne 21. 12. 2021, dodavatel Klášterní lesy Strahov s. r. o. - správa
lesů OLH 3. a 4. čtvrtletí 2021 na částku 48.850 Kč
• Účetní doklad č. 21-001-00248 ze dne 23. 12. 2021 - zaúčtování došlé faktury č. 2100000634
na částku 48.850 Kč
• Výpis z BÚČ č. 229 ze dne 29. 12. 2021 - úhrada došlé faktury č. 2100000634 na částku 48.850 Kč
• Účetní doklad č.21-801-00229 ze dne 29. 12. 2021- zaúčtování úhrady došlé faktury č. 2100000634
na částku 48.850 Kč
Faktura
• Odeslaná faktura č. 21-002-00060 ze dne 4. 8. 2021, odběratel ALNUS TIMBER s. r. o. - prodej
dřeva na částku 242.886 Kč
• Účetní doklad č. 21-002-00060 ze dne 4. 8. 2021 - zaúčtování odeslané faktury č. 21-002-00060
na částku 242.886 Kč
• Výpis z BÚC Komerční banky č. 154, obrat ze dne 3. 9. 2021 - úhrada odeslané
faktury č. 21-002-00060 na částku 242.886 Kč
• Účetní doklad č. 21-801-00154 ze dne 3. 9. 2021 - zaúčtování úhrady odeslané
faktury č. 21-002-00060 na částku 242.886 Kč
Hlavní kniha
• K 30. 9. 2021
Hlavní kniha
• K 31. 12. 2021
Inventurní soupis majetku a závazků
• Inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2021
• Účet 018
• Účet 019
• Účet 0210100
• Účet 0210200
• Účet 022
• Účet 028 - inv. č. 190, 191, 196
• Účet 0310200 - pozemek parc. č. 104/1,630/2, 794/3, 794/11
• Účet 0313015 (pozemky s VB) - parc. č. 69/2, 235, 237, 849/2
• Účet 0310400 - pozemek parc. č. st. 3/1, 10/2, , 12/2, 145/1
• Účet 0310515 (pozemky s VB) - parc. č. 76/1, 76/6, 559/1, 1102
• Účet 231
• Účet 261
• Účet 331
• Účet 336
• Účet 337
• Účet 342
• Účet 343
• Účet 346
• Účet 374
• Účet 378
• Výpis LV z katastrálního úřadu k 31. 12. 2021 - k. ú. Jetětice
Kniha došlých faktur
• K 30. 9. 2021 od čísla 21-001-00001 - do čísla 21-001-00177
Kniha došlých faktur
• K 31. 12. 2021 od čísla 21-001-00001 - do čísla 21-001-00252
Kniha odeslaných faktur
• K 30. 9. 2021 od čísla 21-002-00001 - do čísla 21-002-00065
Kniha odeslaných faktur
• K 31. 12. 2021 od čísla 21-002-00001 - do čísla 21-002-00065
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Pokladní doklad
• Pokladní příjmový doklad č. 21-701-00230 ze dne 4. 10. 2021 na částku 700 Kč
• Účetní doklad č. 21-701-00230 ze dne 4. 10. 2021 na částku 700 Kč
• Pokladní výdajový doklad č. 21-701-00231 ze dne 4. 10. 2021 na částku 185 Kč
• Účetní doklad č. 21-701-00231 ze dne 4. 10. 2021 na částku 185 Kč
• Pokladní výdajový doklad č. 21-701-00283 ze dne 22. 11. 2021 na částku 2.243 Kč
• Účetní doklad č. 21-701-00283 ze dne 16. 12. 2021 na částku 2.243 Kč
• Pokladní výdajový doklad č. 21-701-00316 ze dne 16. 12. 2021 na částku 456 Kč
• Účetní doklad č. 21-701-00316 ze dne 16. 12. 2021 na částku 456 Kč
Pokladní doklad
• Pokladní výdajový doklad č. 21-701-00211 ze dne 7. 9. 2021 na částku 2.292 Kč
• Účetní doklad č. 21-701-00211 ze dne 7. 9. 2021 na částku 2.292 Kč
• Pokladní výdajový doklad č. 21-701-00216 ze dne 16. 9. 2021 na částku 90 Kč
• Účetní doklad č. 21-701-00216 ze dne 16. 9. 2021 na částku 90 Kč
• Pokladní výdajový doklad č. 21-701-00222 ze dne 26. 9. 2021 na částku 792 Kč
• Účetní doklad č. 21-701-00222 ze dne 26. 9. 2021 na částku 792 Kč
• Pokladní výdajový doklad č. 21-701-00222 ze dne 26. 9. 2021 na částku 792 Kč
• Účetní doklad č. 21-701-00222 ze dne 26. 9. 2021 na částku 792 Kč
• Pokladní příjmový doklad č. 21-701-00226 ze dne 29. 9. 2021 na částku 5.000 Kč
• Účetní doklad č. 21-701-00226 ze dne 29. 9. 2021 na částku 5.000 Kč
• Pokladní příjmový doklad č. 21-701-00227 ze dne 29. 9. 2021 na částku 500 Kč
• Účetní doklad č. 21-701-00227 ze dne 29. 9. 2021 na částku 500 Kč
Pokladní kniha (deník)
• K 30. 9. 2021 (účet 2610300) s KS shodným v rozvaze + hlavní knize k 30. 9. 2021
Pokladní kniha (deník)
• K 31. 12. 2021 (účet 2610300) s KS shodným v rozvaze + hlavní knize k 31. 12. 2021
Rozvaha
• K 30. 9. 2021
Rozvaha
• K 31. 12. 2021
Účtový rozvrh
• Pro rok 2021
Účtový rozvrh
• Pro rok 2021
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
• FIN 2-12 M k 30. 9. 2021
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
• FIN 2-12 M k 31. 12. 2021
Výkaz zisku a ztráty
• K 30. 9. 2021
Výkaz zisku a ztráty
• K 31. 12. 2021
Darovací smlouvy
• Dle zápisu ZO ze dne 7. 7. 2021, usnesení č. 32/2021 - schválení poskytnutí finančního daru obcím
Stebno, Lužice, Hrušky, Mikulčice, Moravská Nová Ves, každé obci ve výši 30.000 Kč
• Vybrána darovací smlouva - finanční dar obec Hrušky
• Darovací smlouva uzavřená dne 14. 7. 2021, kde je obec Jetětice jako dárce a obec Hrušky
jako obdarovaný. Dárce se zavazuje nejpozději do 14 dnů od uzavření smlouvy převést na účet
obdarovaného finanční dar ve výši 30.000 Kč. Dar je určený ve prospěch obcí a regionů zasažených
vichřicí v červnu 2021. Dar schválen v ZO dne 7. 7. 2021 usnesením č. 32/2021.
• Souhrnný účetní doklad č. 21-009-00039 ze dne 14. 7. 2021 - zaúčtování závazků z darovacích
smluv na celkovou částku 150.000 Kč (5 obcí)
• Výpis z BÚČ komerční banky č. 136, obrat ze dne 6. 8. 2021 - úhrada závazku z darovací smlouvy
na částku 30.000 Kč (obec Hrušky)
• Účetní doklad č. 21.801-00136 ze dne 6. 8. 2021 - zaúčtování úhrady závazku z darovací smlouvy
na částku 30.000 Kč (obec Hrušky)
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Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
• Rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje č. j.: 680/LP/2021-K103, sp. zn.: OZZL25313/2021
ze dne 1. 12. 2021 o poskytnutí finančního příspěvku na účel: obnova, zajištění a výchova lesních
porostů do 40 let věku (část druhá Hlava II nařízení vlády) na celkovou výši příspěvku
ve výši 397.930 Kč.
• UZ 29014, položka 4116. A dále pak na účel: ekologické a k přírodě šetrné technologii při
hospodaření v lesích (část druhá Hlava I nařízení vlády) na celkovou výši příspěvku ve výši 49.680
Kč. UZ 29015, položka 4116.Finanční příspěvek je poskytován ze státního rozpočtu, kapitoly
Ministerstva zemědělství. V souladu s § 4 odst. 5 vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách
finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem
(vyhláška o finančním vypořádání), se v případě, že veškeré výdaje spojené s plněním předmětu
příspěvku byly uskutečněny před poskytnutím příspěvku, považuje poskytnutý příspěvek za finančně
vypořádaný.
• Účetní doklad č. 21-009-00051 ze dne 1. 12. 2021- zaúčtování pohledávky z neinvestiční dotace
na částku 397.930 Kč, položka 4116, UZ 29014
• Účetní doklad č. 21-009-000513 ze dne 1. 12. 2021- zaúčtování pohledávky z neinvestiční dotace
na částku 49.680 Kč, položka 4116, UZ 29015
• Výpis z BÚČ ČN č. 20 ze dne 22. 12. 2021 - úhrada pohledávky - příjem dotace na částku 49.680 Kč
a na částku 397.930 Kč
• Účetní doklad č. 21-802-00020 ze dne 22. 12. 2021 - zaúčtování úhrady pohledávky - příjmu dotace
na částku 49.680 Kč - UZ 29015, položka 4116 a na částku 397.930 Kč - UZ 29014, položka 4116
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
• Dle seznamu - evidence za přezkoumané období (od 1. 1. 2021 do 30. 9. 2021), obec uskutečnila
8 převodů pozemků
• Vybrána kupní smlouva uzavřená s FO - prodej pozemku parc. č. 79/3 a parc. č. 79/1
• Smlouva o koupi pozemku uzavřená dne 15. 4. 2021, kde je FO jako kupující a obec Jetětice
jako prodávající. Předmětem smlouvy je prodej pozemku parc. č. 79/3 a část parc. č. 79/1
(nově vzniklé v k. ú. Jetětice. Obec obsahuje doložku v článku V. této kupní smlouvy. Celková kupní
cena ve výši 30.600 Kč. Záměr obce zveřejněn od 10. 3. 2021 do 31. 3. 2021. Prodej schválen v ZO
dne 31. 3. 2021 usnesením č. 14/2021. Právní účinky vkladu dne 21. 4. 2021.
• Účetní doklad č. 21-007-00006 ze dne 31. 3. 2021 - zaúčtování pozemku přecenění reálnou
hodnotou na částku 7.600 Kč
• Účetní doklad č. 21-007-00012 ze dne 21. 4. 2021 - zaúčtování vyřazení pozemku + odúčtování
reálné hodnoty
• Účetní doklad č. 21-009-00026 ze dne 15. 4. 2021 - zaúčtování pohledávky z kupní smlouvy
na částku 30.600 Kč
• Výpis z BÚČ Komerční banky č. 68, obrat ze dne 15. 4. 2021 - úhrada úhrady pohledávky z kupní
smlouvy na částku 30.600 Kč
• Účetní doklad č. 21-801-00068 ze dne 15. 4. 2021 - zaúčtování úhrady pohledávky z kupní smlouvy
na částku 30.600 Kč
Smlouvy o věcných břemenech
• Dle prohlášení starosty, obec za přezkoumané období, tj. od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, neuzavřela
žádnou smlouvu o zřízení věcných břemen.
Dokumentace k veřejným zakázkám
• Dle prohlášení starosty obce, obec uskutečnila za přezkoumané období, tj. od 1. 1. 2021
do 31. 12. 2021, jednu veřejnou zakázku nad 500.000 Kč bez DPH - akce "Novostavba
a rekonstrukce místní komunikace Jetětice Samoty" na částku bez DPH 1.180.675,06 Kč
• Schválení výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu v ZO dne 31. 3. 2021
v bodu 3) - vybrána společnost STRABAG a. s. s za ekonomicky nejvýhodnější nabídku, a to za cenu
1.180.675.06 Kč bez DPH, tj. 1.428.616,82 Kč včetně DPH 21 %
• Smlouva o dílo č. 841/TD/TA/2021/13 ze dne 7. 4. 2021 se zhotovitelem STRABAG a. s.
a objednatelem obec Jetětice. Předmětem smlouvy je dílo "Novostavba a rekonstrukce místní
komunikace Jetětice Samoty". Cena díla bez DPH na částku 1.180.675,06 Kč. Cena díla
včetně DPH na částku 1.428.616,82 Kč
• Smlouva na profilu zadavatele obce Jetětice zveřejněna dne 22. 4. 2021, IDZ P21V00000001
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Dokumentace k veřejným zakázkám
• Vnitřní směrnice obce pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s účinností dnem 1. 4. 2021
• Veřejná zakázka malého rozsahu na opravu sekačky KUBOTA na částku 24.062,07 Kč
včetně DPH 21 %, dodavatel N+P PROFI s. r. o. Milevsko
• Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku slavnostního vyšívaného znaku obce
Jetětice + slavnostní vyšívané vlajky obce Jetětice na částku 94.851,90 Kč včetně DPH 21 %,
dodavatel ALERION s. r. o. Brno - Královo Pole
Vnitřní předpis a směrnice
• Směrnice o účtování a oceňování majetku a zásob s účinností 1. ledna 2016
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
• ZO ze dne 10. 12. 2013 - usnesení č. 55/2013
• ZO ze dne 9. 12. 2020
• ZO ze dne 9. 3.2021
• ZO ze dne 20. 5. 2021
• ZO ze dne 7. 7. 2021
• ZO ze dne 27. 9. 2021
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
• ZO ze dne 31. 3. 2021 - bod 3)
• ZO ze dne 4. 11. 2021
• ZO ze dne 9. 12. 2021
Účetní závěrka za rok 2020 – obec Jetětice
• Schválena v ZO dne 9. 3. 2021
• Protokol ze dne 9. 3. 2021 o schválení účetní závěrky ke dni 31. 12. 2020
• Účetní doklad č. 21-007-00005 ze dne 9. 3. 2021- zaúčtování HV za rok 2020
na částku 5.241.521,08 Kč
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