
PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad
Ocibor fflaiični

zpRÁVA

o výsledku  přezkoumání  hospodaření za  rok 2021

obce Jamůvky

lč: 00194549

Přezkoumáni se uskutečnilo ve dnech:
dFie 12. řijFba 202t jako dík5í přezkoLrmání
dne 17. května 2022 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání  hospodaření    za rok   ve smyslu  ustanovení  § 42,  § 53  (týká se DSO) zákona
č.128/2000   Sb.,    oobcích,   ve   znění   pozdějších   předpisů   a   v   souladu    se   zákonem
č. 420/2004Sb.,      opřezkoumávání      hospodaření      územních      samosprávných      celků
a dobrovolných  svazků  obcí,  ve  znění  pozdějších  předpisů  a  bylo zahájeno  dn®   4.8.2021
Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení.

Přezkoumané období od 01.01.2021  do 31.12.2021.

1.    Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 12.10.2021.
2.    Konečnó přezkoumáni bylo vykonáno na úřadu obce dne 17.05.2022.

Přezkotjmání vykoF}ali:
-      kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Martina šiborová

-       kontroloři:
-      Mgr.  Simona Bublová

Po`,'ěřeíEí  k přezk3t=írrá7ií  ve  síT:řs!Jú  §  5  č.  á2C/2CC4  Sb,  a  §  4  a  §  §  zákoŤ:a  č.
255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 20. 7. 2021.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkcuíT:ár,í b`,'!i i3řft.oiiiíť!:      ArEtoíiiri   skáce! -staros.É CÉce

Vlasta  Skácelová -účetní obce

Předmět Dřezkoumání:



Pšedmě€em pře=koumání hospodaření jsoi± obliB:ti bospadažeflí  tfvedbm} 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  ustanoveni  §  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 vyhotoSení zprávy byl uskutečněn dne 17.5.2022.

A.            Výstedek dílěích pže=kot±máF}i
A.l.          Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za r. 2021

nebyly 4ištěny chyby a nodostatky.

A.»,        Ostatf}Í chyby a nedostatlqf
>    Přehled nenaDravených ch\/b a nedostatků závažného charakteru Dodle ustanovení

S 10 odst.  3 Dísm. c` zákona č. 420/2004 Sb.  (v členění podle ustanovení § 2 odst.  1  a
2 zákona č. 420/2004 Sb.):

1.    Ustanovení   §   2  odst.1   oísm.   a)  Dlnění   Dříimů   a  vÝdaiů   rozDočtu  včetně   Deněžních
oDeTací. týkaiícich se FozDočto\rich Dfestředků

Porušení Drávního DředDisu:

Zákon  Č.  250/2000  Sb„  o  rozpočtovýc;h  pravidlech  územních  rozpočtů,  ve  znění
pozdějších předpisů

Ustanovení: § 16 odst. 2
Charakleristika ziistěné chvbv a nedc)statku:
Nebyla splněna povinnost uskutečnit rozpočtové opatření.
Poois ziištěné chvbv a nedostatku:

Účetní  jednotka   nesplnila   povinnost  uskutečnit  rozpočtové  opatření  ve  vztahu  k
jiinému rozpočtu,  nebyly rozpočtovány přífimy dotací a s tím související výdQje.  Jedná se
zejména  o  příjmy  dotací  ze  státního  rozpočtu  a  PK,  ve  výdajích  nekryté  výdaje  na
paragrafu 3631, 3341, 6171  a ve financování na položce 8124.

Chvba neb\/la do ukončení Dřezkoumání hosDodaření odstraněna: neodstraněn

>   PřBhled  fienaDra`řenÝeh  ghvb  a  nedostaftů  méně  závažného  eharaktem  Ddb
ustanovení C 10 odst. 3 Eiísm.  b` záákoria č. 420/2004 Sb. (v členění podk3 ustanovení §
2 odst.  1  a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

1.    Ustanovení   §  2  odst.1   DÍsm.   a`  Dlnění   Dříimů   a  vÝdaiů   rozDočtu  včetně   Deněžních
oDerací. tÝkaiicích se rozDočtovÝch orostředků

Pofušení DF:ávFFího DFedí}isu:

ČÚS č. 701 -710 (§ 36 odst.1  zákona o účetnictví)

Ustanovení: ÓÚS č. 706 bod 3. a 4.
Charakíeristika ziištěné chvbv a nedostatku:
Územní celek nedodržel postupy účtování o opravných položkách.



Poois zíišSěné chvbv a nedostatkti:
K účtu 315 nebyíy propočítány opravné položky k dlužným pohledávkám za poplatek

za komunální odpad.

Chvba neb\/la do ukončení Dřezkoumárií hosDodaření odstraněna: neodstraněn

8.           PhÉflí ]oeaffinÉ k odstr=aěÉ=í nedoetatků ffištěflrích y ridchozíeh ktecb
8.1.           Při přezkoumání hospodaření územDího celku v předchozích letech

byly zjištěny následující chyby a nedostatky, které byly napraveny:
Charakteristika z.iištěné chvbv a nedostatku..
Územní celek nedodržel postupy účtování o opravných položkách.
PoDís ziištěné chvbv a nedostatku:
Účetní jednotka neúčtovala o opravných položkách k účtu 315.

Ziištěný   nedostatek   b`/I   neodstraněn,   následuie   název.   Dopis   a   vvhodnocení
Dřijatého oDatření k náDravě:

aDatňeaí z}ebylo s±rLĚJm. NanaB=a±zemo,

Charakterist.ika ziistěné chvbv a nedostatku:  `
Zmény rozpočtu nebyly provedeny rozpočtovým opatřením.
PoDis ziištěné chvbv a nedostatku:

Účetní jednotka v roce 2020 schválila a čerpala nový úvěr na DČOV, který nebyl zaveden
do  rcizpočlu  obce   rcizpočtovým  opatřením.   Dle  výkazu  FIN  2-12  M  k  31.12.2020  je  ve
financování na položce 8123 pouze skutečnost.

Zjištěný   nedostatek   bvl   neodstraněn.   následuie   náze`Í.   DODis   a   vvhodrtoceni
Dřiiatého oDatření k náDravě:

ODatření nebvlo §Dlněno: NenaDraveno.

ChaTakteFistika ziištěřié icfwbv a Eiedostatku :
Skutečný stav nebyl pfi dokladové inventuře ověřen podle inventarizačních evidencí.
Poois ziištěné chvbv a nedostatku:
Skutečné stavy účtů 042 a 346 nebylo možné ověřit.

ZiištěnÝ nedostatek bvl odstraněn. následuie náze\/. DODis a vvhodnocení Dřiiatého
oDatření k náDravě:

ODatření sDlněno dne:        17.05.2022
PoDis Dřiiatého oDatření:   Skutečné  stavy  účtů  042  a  346  bylo  rriožné  ověřit  na  základě

inventumích  soupisů  k 31.12.2021.
PoDis Dlně#i ooa±ření:              splř}ěno ďí}e:  17.05.2022

0E)atření b\/lo sDlněno:  NaDraveno.

C,      Závěrz Dřezkoumání hosDodaření za rok 2021



C.]. F'Ťj  píezkotffŤÉní  ]}ospodaňeF)+' oboe  za  Fok  2®21  podle  §  2  a  §  3  zákoi+a ,č.
420/2004 Sb.

D   byly  zjištěny  cliyby  a  nedostatky  uvedené  v  ustanovení  §  10  odst.  3  písm.  c)
zákona č. 420/2004 Sb., a to:

Nedostatky,  spoěívajíci  v  poítíšení  fozpoč±ové  kázFÉ  fBbo  +e  vznikti  přestuFpk#
podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních rozpočtů:

>-NeoTstbrá,:ěsn,,:šá3s?:tvk:nz:,Sttěunsy#epč:iáír,:::opč!gžíooupmaářneínápřipřezkoumáníza
předcházející roky

S  byů ziíštěfly chyby a fiedosta«y, ktemé nemqjí záifažr)ct nedostatků twedeflýd]
v § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a to:
>    Územní celek nedodržel postupy účtování o opravných položkách.

C.ll.          Upozorněni    na    případná    rizika,    která    lzc    dovodit   ze   zjištěných    chyb
a n®dostatků,  která  mohou  mít  negativní  dopad  na  hospodaření  úz®mniho
celku v budoucnu:

Při  přezkoumání  hospodaření  nebyla  zjištěna  žádná  závažná  rizika,  která  by  mohla  mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

C.J«. PonF}ěFo+fé +±kazatele =jištěFié při pňc=kouŤnáfl+' hGpdeření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

C.lv. Dluhové pravidlo podle zákona o rozpočtové odpovědnosti

0,59 %
16,88 %
.  0,10  %



Dlďh -oboe Janůvlqf fiepf:-ékfoěiJ 60% pf;ůměíu jeho prijmů za posledr+í 4 fozpočtové
roky podle právního předpisu upravujicího rozpočtovou odpovědnost.

Janůvky dne 17. května 2022

Jména a podpisy kontrolorů  zúčastněných  nai konečném přezkoumání  hospodaření -za
Krajský úřad Pardubického kraje:

MaTtha Šfl]Ůrwá

kontrolor pověřený ři'zením přezkoumání

Mgr. Simona Bublová

kontrolor

iiiiiii=E
podpis kontrolora pověřeného řízením

přezkoumání

4_ ťť
podpis kontrolora

Táto=otiái+áiraoirisledkz±f]Ěe__.L:kotffŤiári:

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  předáni  zprávyvy
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   stanovjska   kontrolorovi  pověřenému   řízením
přezkoumání.  Kontrolor pověřený  řízením  přezkoumání  může v odůvodněném  připadě
stanovit lhůtu delší,

se  vyhotovuje  ve dvou  stejnopisech,  přičemž  se jeden  stejnopis  předává  statutámímu
zástupci  kontrolovaného  su"ektu  a  druhý  stejnopis  se  zakládá  do  příslušného  spisu
Krajského úřadu Pardubíckého kraje,

-          ned#FFou   soitěástí   Žpráiqř   je  sezflam   dokfmentů  využitýcb   pFl   přri3zkoumá"'   a
uvedených v příloze,

-        s  obsahem  zprávy o výsledku  přezkoumáni  hospodaření  Janůvky o  počtu  ll  stran  byl
seznámen a její stejnopis převzal starosta obce p. Antonín  Skácel.

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,  nájemní  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  sdruženi,  nekoupil  ani  neprodal  cenné  papíry,  obligace,
neJ±skHtečnil  majetkové  vlclady.  Územní  ce!e!c  uskutečnil  poLLze  ver'e}né  2akáz!qí  ma!ého
rozsahu.

Poučoní:

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  pisemnou  informaci  přezkoumávajícímu  orgánu,



a to neípozději do 15 dnů po pf:qjednání této zprá`Fy spol+± se závěfečným účtem v oígánech
územního celku.

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 těto Thůtě přislušněmu p`řez'koumávaLÍícímu orgánu uvedenou zprávu zasTat.

odst"e,sp:rsě:Ímb,těach:;z9:tnnnaoit.Í32oú,Zsg|níscbe'8akžáop,:Siž:ř:átdu,gkťsEondá:eun:,ta§n?Xe:ás§t.'ž
zákona č. 420/2004 Sb.  územnímu celku uložit pokutu do výše 50.000 Kč.

AfŤtoflífl  SkáK3eJ

starosta obce

Vlasta  Skácelová

účetní obce

Převzal dne:

Jaf}ů+rlq/ dne 17. larětna 2022

Antonín   Skácel

starosta cLbm

podpis starosty obce

podpis shf'osty dm

OBEC JANUVKY 15
569 43 JEVÍčKO



Př#oha ke zprátrě o tq}sledkt± přezkoůmáftí hospodaře"' za fok 2Q21
0značení všech dokladů a iinÝch materiálů wužitých oři Dřezkoumání:

Druh pí§®mnosti Popis písemnosti
Návrh rozpočtu Zveřejněn na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup

od 23.11 `2020 -11.12.2020.
Rozpočtová opatřen í Rozpočtové opatření č.  1  bylo schváleno starostou obce dne

7.4.2021. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na
internetových stránkách obce dne 5.5.2021.
Rozpočtové opatření č. 2 bylo schváleno na zasedání zastupitelstva
obce dne 20.10.2021. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno
na Ínternetovýc'h stráhkác.h obce dne 20.10.2021.
Rozpočtové opatření č. 3 bylo schváleno starostou obce dne
31.12.2021. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na
internetových stránkách obce dne 15.1.2022.
Změny rozpočtu byly zaneseny do výkazu Fin 2-12 M ke dni
30.9.2024  a ke df}i 31. 42.2021  ve schi+áleRé výšj.
Usnesením zastupitelstva obce ze dne 21.11.2018 byla schválena
kompetence starosty obce ke schvalování rozpočtových opatření.

Schválený rozpočet Rozpočet na rok 2021  byl schválen usnesením zastupitelstva obce ze
dne  11.12.2020 jako přebytkový, v příjmové části ve výši  1  126 600,-
Kč, ve výdajové části ve výši 1039100,-Kč` přebytek byl použit na
splátky dlouhodobých úvěrů na položce 8124 ve výši 87 500,-Kč.
Schválený rozpočet byl zveřejněn na internetových stránkách obce
dne 4.1.2021.
Rozpočet byl zanesen do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu  Fin
2-12 M ve schválené výši.

Střednědobý výhled
rozpočtu

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl zveřejněn na úřednŤ desce
i způsobem umožňujícím dálkový přístup od 25.11.2020 do
11.12.2020, sestaven na roky 2021  -2023, schválen usnesením
zastupitelstva obce ze dne 11.12.2020. Schválený střednědobý
výhled rozpočtu byl zveřejněn na jnternetových stránkách obce dne
4.1.2024.

Závěrečný účet Návrh závěrečného účtu obce za rok 2020 byl vyvěšen na úřední
desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 11.5.2021,
celoroční hospodaření za rok 2020 bylo schváleno usnesením
zastupitelstva obce ze dne 28.5.2021. Schválený závěrečný účet za
rok 2020 byl zveřejněn na internetových stránkách obce v nezměněné
formě od  návrhu dne  11.5.2021.

Bankovní výpis Bankovní účet vedený u NB -účet č.  94-11212631/0710 ze dne
30.9.2021  a za období 6 -9/2021  a k 31.12.2021.
Bankovní účet vedený u KB, a.s. -účet č. 35125591/0100 ze dne
30.9.2021  a za období 6 -9/2021  a k 31.12.2021.
Bankovní účet vedený u ČS, a.s. -účet č. 5810315349/0800 ze dne
30.9.2021  a za období 6 -9/2021  a k 31.12.2021.
Zůstatky peněžních prostředků na běžných účtech souhlasí se
zůstatkem rozvahového účtu 231  ke dni 31.12.2021.

Úvěrový účet vedený u ČS, a.s. -účet č. 495608199/0800 ze dne
30.9.2021  a  k 31.12.2021.
Zůstatek eněžních rostředků na úvěrovém účtu souhlasí se



zůstatkem rozvatiovétio 'ůčtu 451 ke dTTi 31.12.2021.
Dohoda o hmotnéodpovědnosti Ze dne 6.11.2014, včetně dodatku č.1  ze dne 2.1.2017.

Evidence majetku Pro rok 2021  veden v programu Fenix.
Evidence poplatků Předpis poplatku ze psů a za svoz TKO na rok 2021  byl zaúčtován

d®kladeffl č.  1 zedfle 1.1.20217+a ,ůčst 315#06.
Evidence dle jednotlivých poplatníků je vedena ručně.

Faktura Došlé faktury za období ®-9/2021  v číselné řadě od čísla dokladu 33
do čísla dokladu 66, včetně účtování předpisů a platby.
Faktura č. 66 ze dne  13.9.2021  ve výši  155 000,01  Kč od firmy JD
RozhLasy sm., uhrazena BÚ č. 9 dne 28.9.2021 -účtováno na par.
3341  a  pol.  6121.
Faktura č. 44 ze dne 2.7.2021  ve výši 3 900,-Kč od firmy lng. Jana
Mikulková,  uhrazena BÚ č. 7 dne 3.7.2021  - účtováno na par.  3631
pol.  6121.
Výše uvedené faktury se týkaji investiční dotace z Programu obnovy
venkova na akc'i"Obnova obecnTho majetku v Janůvkách ".

Faktura č. 200101577 ze dne  15.9.2020 ve výši 398 255,04 Kč -
datum splatnosti dne 15.10.2020 -předpis účtován na účet 042/321  -
uhrazeno bankovním výpisem ČS dne 30.9.2020 na účet 321/ 451  §
2321 pd. 6121 fi výši 398 255,04 ffi,
Výše uvedená faktura se týká investiční dotace PK na
"Odkanalizování obce Janůvky prostřednictvím soustav DČOV' z roku

2020.
lnventurní soupis Plán inventur na rok 2021  ze dne 31.12.2021, včetně jmenování

r majetku a závazků inventarizační komjse.  Inventarizační zpráva do 31.1.2022,majetKu a zavazKu 1 tnventarlzacnl Komlse.  lnven(arlzacnl zprava ao Ú1.1.zuzz,
Proškolení členů  inventarizační komise ze dne 21.1.2022.  Podpisové
vzory členů inventarizační komise.
Zápis ze zasedání inventarizační komise ze dne 28.1.2022 bez
zjištěných  inventarizačních  rozdílů.
lnventurní soupisy.
K ůčtu 315 nebyly propočŤtány opravné poTožky k dTužným
pohledávkám za poplatek za komunální odpad.

Kniha došlých faktur Pro rok 2021  vedena ručně v číselné řadě 1  -66.
Mzdová agenda Vedená v roce 2021  ručně.
Odměňování členů( Výše odměn neuvolněným zastupitelům obce byla schválena na

Í                      4aocu'áH-             .             obce ze ťhe 4.1 í.2018, pro "
2021  beze změn, neuvolněnému starostovi byla odměna stanovena
od  1.1.2021  ve správné výši.
Ch/ěřeno na rekapitulaci mezd členů zastupitelstva obce za období
leden -prosinec roku 2021.

1 Počet čkmů zastupitelstva obce: 7
Počet obyvatel k 1.1.2018: cca 56
Počet obyvatel k 1.1.2021 : cca 59

Pokladní doklad Za období 6 -9/2021  -příjmové pokladní doklady od čísla dokladu  15
do čísla dokladu 21, výdajové pokladní doklady od čísla dokladu 21
do čísla dokladu 38, vč. zaúčtováni.

Pokladní kniha Pokladní kniha za období 6 -9/2021  vedená ručně.
(deník) Zůstatek pokladní hotovosti uvedený v pokladní knize souhlasil s

nulovým zůstatkem rozvahového účtu 261  ke dni 31.12.2021.



'Pri~tot`aTozvahy SestaveTia k st.9."1 a Ř 31.12.20Ž1.
Rozvaha Sestavena k 30.9.2021  a k 31.12.2021.
Účetní doklad Účetní doklad č.10 ze dne 30.6.2021  -přeúčtování výsledku

hospodaření za rok 2020.
Výkaz pro hodnocenípwi4'fezpočffl Sestavený ke dni 30.9.2021  a ke dni 31.12.2021.

Výkaz zisku a ztráty Sestaven k 30.9.2021  a k 31.12.2021.  Hospodářský výsledek roku
2020 byl přeúčtován na účet 432.

Dohody o provedenípráce Dohoda o provedení prácre ze dne 2.1.2021  -účetnictví.
Dohoda o provedení práce ze dne 1.1.2021  -kontrola činnosti DČOV.
Dohoda o pi.ovedeni' pmáce ze dne 2.1L2021  -vedeni' kroniky obce,
Dohoda o provedení práce ze dne 1.6.2021  -sečení trávy na
obecních pozemcích.
Dohoda o provedení práce ze dne 1.10.2021  -úklid volební místnosti.
Dohoda o provedení práce ze dne 20.9.2021  -kompletace a roznos
volebních  lístků.

Smlouvy a další lnvestiční dotace z Programu obnovy venkova na akci "Obnova
materiály k přijaům
účelovým dotacim

obecního majetku v Janůvkách " (pol. 4222).  Na základě Smlouvy o
poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova evidenční čislo
OŽPZ/21/2075 ze dne 16.6.2021  byla poskytnuta dotace ve výši
100% ze skutečných nákladů vynaložených na akci v roce 2021,
fflaxímátně však ve +řýši 160 ®®0,-Kč -fla položce 4222 dSe ±Ťkazti
FIN 2-12 M k 30.9.2021. Vyúčtování realizované akce předložit

poskytovateli nejpozději do 31.12.2021.  Přijetí dotace bylo schváleno
usnesením zastupitelstva obce ze dne 28.5.2021. Vyúčtování
vyhotoveno dne 8.11.2021,  předloženy faktury č. 66 ze dne 13.9.2021
ve výši 155 000.01  Kč od fumy JD Rozhbsy s.i.,o,. uhrazena BÚ č. 9
dne 28.9.2021  -účtováno na par.  3341  a pol. 6121  a fa č. 44 ze dne
2.7.2021  ve výši 3 900,-Kč od fimy lng.  Jana Mikulková,  uhrazena
BÚ č.  7 dne 3.7.2021  -účtováno na par.  3631  pol.  6121.  Dotace
čerpána ve výši  158 900,01  Kč.  Nevyužité prostředky ve výši  1099,99
Kč byly vráceny dne 29.10.2021, zaúčtováno par. 6402 pol. 5366.

Dokontrolování z roku 2020:
lnvestiční dotace PK na "Odkanalizování obce Janůvky
prostřednictvím soustav DČOV' (pol. 4222). Na základě Smlouvy o
poskytnutí dotace evidenční číslo OŽPZ/20/23827 ze dne 8.10.2020
byFa poskytfit]Sa ůoSaoe ipe irýši 39C C00,- t{č. Výůě*ovári fea#zo`rané
akce předložit poskytovateli nejpozději do 31.12.2021, vyúčtováno
dne 1.12.2021, dle předložených dokladů čerpáno v plné výši.  Přijetí
dotace bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce ze dne
25.9.2020.  K vyúčtování předložena faktura č. 200101577 ze dne

1
15.9.2020 ve výši 398 255]04 Kč -datum splatnosti dne 15.10.2020 -
předpis účtován na účet 042/321  -uhrazeno bankovním výpisem ČS
dne 30.9.2020 na účet 321/ 451  § 2321  pol. 6121  ve výši 398 255,04
Kč.

Smlouvy a další Účelově určená neinvestiční dotace na úhradu výdajů vzniklých obcím
materiály k přijatým v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny (pol. 4111,
účelovým dotacím ÚZ 98071 ) -na základě Avíza pro změnu rozpočtu obce č. 21-94 ze

dne 2.9.2021  bylo přiznáno 31  000,-Kč.  Provedena kontrola úpravy
rozpočtu ve výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M -pol.



4111 a Odpa 6114. Fmanční vypoŤádání dotace byio `7yhotoveTio a
odesláno DS dne 20.1.2022.  Dle předložených dokladů čerpáno ve
výši 21  708,93 Kč.  Uskutečněné výdaje jsou uznatelné. Vratka
nevyčerpaných prostředků ve výši 9 291,07 Kč byla odeslána
bankovním výpisem ČS dne 20.1.2022.

SffikR+vye±&+
majetku (koupě,
prodej, směna,
převod)

!€!±pnáen3!e±!iía=e_dr%e3.6.202?ti€pŤ=ed?ipeffiri+.+?.č.436/?9®
výměře 106 m2 v k.ú. Janůvky.  Doložka dle zákona o obcích: záměr

i=:#jžop2°ozá:š#ž'.2%2řóeJE::dne:É;:::iťa:,::envažks°endnáén!hůtě°d
zastupitelstva obce dne 26.3.2021. Právni účinky vkladu vznikly dne
11.8.2021.  Pozemek byl vyřaz_en z majet_ku Qbce dQklad_em č. 1 ze
dne 2.9.2021  zápisem 554/031  v účetní hodnotě.  Pozemek byl
zaplacen dne 3.10.2021, zaúčtováno dokladem č.1  zápisem 231  par.
3639 pol.  3111/647.

Dokumentace
k veřejným
za'Káz'Kám

Dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na akci "Obnova
obecniho majetku v Janůvkách":
Výzva 'K pociání nabŤdek ze dne il .6.-ZŮ2i  vč. Zadávací dokumentace
- hodnotící kritérium:  nejnižší nabídková cena.

Osloveni 3 uchazeči dne  15.6.2021.
Protokol o otevírání,  hodnocení obálek a hodnocení nabídek ze dne
29.6.2021, nabidku podali 3 uchazeči.
Oznáneer#' ® výběrti íz?jvhedaějšÉ f%aÉéd!qí =e dee 39.6 .282t ±yb
doručeno všem uchazečům.
S vybraným uchazečem -JD ROZHLASY s.r.o.,  Horní Bečva byla dne
21.7.2021  uzavřena smlouva o dílo,  nabídková cena díla v ní byla
dodržena.
Dle dodavatelské faktury byla cena díla dodržena.
Smlouva o dílo byla zveřejněna na úřední desce dne 31.7.2021.
Faktura č. 66 ze dne  13.9.2021  ve výši  155 000,01  Kč od firmy JD
Rozhlasy s.r.o., uhrazena BÚ č. 9 dne 28.9.2021  -účtováno na par.
3341  a pol. 6121.

lnformace o přijatých
opatŤeních (zák.
420/2004 Sb. ,
320/2001  Sb., apod.)

Opatření k nápravě chyb a nedostatků ze dne 8.6.2021, doručeno dne
8.6.202i . Písemná zpráva o pinění přúatých opatřeni bude podána do
31.1.2022.

Vnitřní předpis a
směrnice

Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad.
Směrnice pro časové rozlišení nákladů a výnosů, včetně dohadných*Ěď.
Směrnice k finanční kontrole.
Směrnice pro tvorbu a používání opravných položek.
Směrnice k podrozvahovým účtům.
Odpisový plán.

Zápjsy zjednání
zastu pitelstva včetně
usnesení

Zápis včetně usnesení ze dne 11.12,2020 -schválení rozpočtu a
střédnědobého výhledu rozpočtu,  plán inventarizace.
Zápis včetně usnesení ze dne 26.3.2021  -schválení účetni závěrky,
prodej pozemku.
Zápis včetně usnesení ze dne 25.5.2021  -schválení závěrečného
účtu za rok 2021, dotace POV.
Zápis včetně usnesení ze dne 22.10.2021  -R02, mimořádná splátka
úvěru, nákup traktůrku, finanční příspěvek charitě.

is včetně usnesení ze dne 10.12.2021  -roz očet a střednědob



výhíed Tozpočhi obce, OZV, fiTianční podll obce na opTavu část'i
skupinového vodovodu, finanční příspěvek charitě

Zprávy o plnění
přijatých opatření
(zák. 420/2004 Sb.,

Zpráva o plnění přijatých opatření ze dne 25.1.2022, doručeno dne
26.1.2022.

1 í"2®Í Jst. , *. )'1
Finanční výbor Zápis z jednání finančního výboru č.1/2022 ze dne 28.1.2022 -

kontrola hospodaření obc? s majetkem a finančními prostředky za
období leden -prosinec roku 2021.

Kontrolní výbor Zápis z jednání kontrolního výboru č.  1/2022 ze dne 28.1.2022 -
konti.Qla dQhQd Q provedení práce, kcmtrola vybírání správních

1 [ kQnti.QJa dohQd Q provedení práce, kQntrQla vybírání správních
poplatků, kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce.

Obecně závazné OZV č. 2/2016 o místním poplatku ze psů.
vyhlášky OZV č.1/2020 o místním poplatku za provoz systému

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.

PřiznáníDPPO PřiznánT k ďaní z příimů právni-ckých osob za rok 2020 předToženo.
Daň ve výši 65 360,-Kč odpovídá součtu zůstatku účtu 591  ve výkazu
zisku a ztráty k 31.12.2020 a účtu 595 ve výkazu zisku a ztráty k
30.9.2021, ve výkazu  FIN 2-12 M k 30.9.2021  odpovidá zůstatku pol.
1122 v příjmech a par. 6399, pol. 5365 ve výdajích.

' Ůěeffi záťěika ' Uěeení závěfrffi byía seftiřáěňa fia zasedáfií zastipjěts&řa ijbee díie     '
26.3.2021.
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