Obec Myslkovice
391 16 Myslkovice 59 | tel. 381 520 161

č.j.OUMY195./2022

Myslkovice 4. 4.2022

OZNÁMENÍ
dle § 17 odst. 8 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění
V souladu s ustanovením §17 odst. 8 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, oznamujeme, že schválení závěrečného účtu 2021
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Myslkovic za rok 2021 je
zveřejněno v elektronické podobě na internetových stránkách obce Myslkovic na
www.myslkovice.cz., menu: > Obecní úřad > Úřední deska > Vyvěšeno 4.04.2022 (v této části
internetových stránek je závěrečný účet obce Myslkovic zveřejněn do doby jeho sejmutí;
současně je závěrečný účet obce Myslkovic zveřejněn na internetových stránkách v části
s archivem úřední desky, tedy menu: > Obecní úřad > Úřední deska > Archiv Vyvěšeno
4.04.2022,kde je umístěn i po jeho sejmutí z úřední desky s aktuálním stavem vyvěšených
dokumentů.
Do listinné podoby schválení závěrečného účtu 2021 obce Myslkovic za rok 2021 je možno
nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu Myslkovic, Myslkovice 59, 391 16 v úředních
hodinách.

…………………………………………..
Gustav Fifka
Starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce: 4.04.2022
Sejmuto z úřední desky:
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Obec Myslkovice
391 16 Myslkovice 59 | tel. 381 520 161
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OBEC Myslkovice
IČ: 00667048
DIC:CZ00667048
Schválený Závěrečný účet za rok 2021
(podle §17 zákona č.250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
platných předpisů.
Údaje o mikroregionu:
Adresa:
Obec Myslkovice
Myslkovice59
391 16
IČ:00667048
DIC:CZ00667048
Doručovací adresa:
Obec Myslkovice
Myslkovice59
391 16
Telefonické spojení:
Starosta Obce Myslkovic
Místo starostka
Místo starosta

737 266 854
774 620 482
723 923 835

e-mailová pošta: obec@myslkovice.cz
Webové stránky www.myslkovice.cz
Obsah závěrečného účtu:
1. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2021
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
3. Fond
4. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatních rozpočtů veřejné
úrovně.
5. Poskytnuté neinvestiční transfery
6. Poskytnuté neinvestiční dary
7. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním veřejným rozpočtům
8. Stavy na bankovních účtech
9. Majetek
10. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
11. Přijaté opatření k nápravě chyb a nedostatků
12. Příloha

Finanční hospodaření obce
Zastupitelstvo obce schválilo na rok 2021 schodkový rozpočet. Celkové příjmy činí

5.847 tis Kč výdaje činní 8.934 tis Kč. Schodek hospodaření je ve výši 3.087 tis Kč. Bylo
provedeno devět rozpočtových změn, z důvodů obdržení dotací a s tím související výdaje,
které byly schváleny v zastupitelstvu obce.

1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021
Příjmy:
Název
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
Celkem příjmy

Schválený rozpočet
5.469.100,00
229.000,00
3.000,00
146.200,00
5.847.300,00

Upravený rozpočet
6.086.071,26
319.828,05

Skutečnost
6.043.564,32
285.141,80

2.917.982,00
8.538.561,47

2.323.212,77
8.651.918,89

Schválený rozpočet
398.000,00
430.000,00

Upravený rozpočet
160.000,00
1.174.600,00

Skutečnost
155.970,90
1.095.522,00

213.000,00
3.341.500,00
6.000,00
26.200,00
8.000,00
268.000,00

37.000,00
3.269.364,00
5.000,00
26.500,00
8.000,00
31.000,00

32.083,63
3.071.529,75
5.000,00
22.215,00
7.180,00
23.775,12

7.700,00
26.000,00

6.500,00
29.000,00

3.955,61
28.990,00

142.200,00

79.700,00

76.358,00

202.800,00

148.311,00

140.797,97

1.000,00
458.000,00
0
15.200,00

394.200,00
36.500,00
25.200,00

359.549,81
29.991,50
19.349,50

5.000,00

0

0

390.000,00

280.000,00

270.587,00

110.000,00

90.000,00

87.948,83

6.000,00

700,00

605,00

1.376.000,00

2.093.531,47

2.049.330,21

20.000,00

20.000,00

20.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Výdaje
Název
Silnice
Ostatní záležitosti pozemní.
komunikací
Pitná voda
Odvádění a čistění odpad. vod
Vodní díla v zem. krajině
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury.
Zachování a obnova.
kulturních. památek
Rozhlas a televize
Ostatní záležitosti sdělovacích
prostředků
Ostatní záležitosti kultury
církví a sděl. prostředků
Sportovní zařízení v majetku.
obce
Využití volného času dětí a
mládeže
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Územní rozvoj
Komunální služby a uzemní
rozvoj
Sběr a svoz nebezpečných
odpadů
Sběr a svoz komunálních
odpadů
Sběr a svoz ostat. odpadů
Využívání a zneškodňování
komunálního odpadů
Péče o vzhled obcí. a veřejnou
zeleň
Neinvestiční transfery církvím
Rolnička; Ranná péče
Ostat. soc. péče Senior dům

5.000,00

Ochrana obyvatelstva
Rezerva na krizové opatření
Požární ochrana

588.746,00
8.000,00

0
0
4.000,00
715.100,00
22.561,00
557.746,00
3.000,00

0
0
2.941,00
703.148,00
22.561,00
487.337,44
1.180,00

34.000,00

34.000,00

24.920,00

50.000,00
0
8.654,00

105.000,00
26.336,00
8.654,00

295.550,61
26.336,00
8654,00

5.000,00
8.934.000,00

5.000,00
9.401.503,47

0
9.078.367,88

Změna stavu krát. prostředků na
bank. účtu 8115

3.086.700,00

862.942,00

426.448,99

Financování celkem:

3.086.700,00

862.942,00

426.448,99

Zastupitelstvo obce
Volby do zastupitelstev kraje

Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje
z finančních operací
Pojištění funkčně
nespecifické.
Převody vlastních fondů a roz.
Ostatní finanční operace
Financování vypořádání
v minulých let
Ostatní činnosti
Celkem:

5.000,00
10.000,00
57.000,00
707.000,00

2 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
Rozpočet příjmů a výdajů po úpravě byl splněn. Celkové příjmy proti schválenému rozpočtu
jsou vyšší o2.805tis.Kč.. Z toho: daňové příjmy jsou vyšší o 574tis. Kč, nedaňové příjmy jsou
vyšší o 56 tis. Kč. kapitálové příjmy jsou nižší o 3 tis. Kč.
Přijaté transfery jsou vyšší o 2.177 tis. Kč, a to transfer z POV na Výstavba nového chodníku
300 tis. Kč ;transfer MŽP na Revitalizaci zeleně ve správním území obce Myslkovice
1.527.788,16 Kč ;ze státního rozpočtu kompenzační příspěvky 73.647.00 Kč; volby do
poslanecké sněmovny ČR 30 tis. Kč a státní rozpočet k rozpočtu obcím 96 tis Kč.
Výdajová část je proti schválenému rozpočtu vyšší o 144 tis. Kč. Běžné výdaje vykazují
nižší o 332 tis čerpání, a to z důvodu neuskutečnění oprav a kapitálové výdaje jsou vyšší o
476 tis. Kč
3.Účelové fondy
Obec vytvořila fond obnova vodohospodářského majetku
Byl vytvořen bankovní účet u KB č.u.123-1086260237/0100
400 000,00
Tvorba :
+16 335,00
Čerpání:
-14 067,48
Převod jednou za rok
+ 105 000,00
Konec roku:
507 267,52
4.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatních rozpočtů veřejné
úrovně.
Ostatní dotace od Jihočeského kraje jsou vyčerpány. Vztahy mezi obcemi jsou
vypořádány.

5. Poskytnuté neinvestiční transfery
3412

5222

Neinvestiční transfer-TJ Sokol
Myslkovice

20 000,00

20 000,00

Rozpočet
18 000,00

Skutečnost
18 000,00

2 000,00
5 000,00

2 000,00
5 000,00

6. Poskytnuté neinvestiční dary
Paragraf
4349

položka
5223

4349
4351

5223
5229

Komu
Neinvestiční transfer- Diakonie
ČCE středisko Rolnička
Neinvestiční transfer-Ranná péče
Neinvestiční transfer-Senior-dům
Soběslav

7.Přehled přijatých transferů
Účelový
znak

Označení účelové
dotace

Přiděleno

Čerpáno

Rozdíl

POV-výstavba nového
chodníku

300.000,00

300.000,00

-

Státní rozpočetkompenzace

73.674,00

73.674,00

-

Státní rozpočet-výkon státní
správy

96.200,00

96.200,00

-

106515011

MŽP-revitalizace zeleně ve
správním území obce
Myslkovice

1.527.788,16

1.527.788,16

-

98071

Krajský úřad -volby do
Poslanecké sněmovny ČR

30.000,00

22.561,00

-7.439,00

2.027.662,16

2.020.223.16

-7.439,00

711
98037

Celkem:
8.Stavy na bankovních účtech
Stav základního běžného účtu KB k
Stav účtu u České národní banky
k
C E L K E M:

31.12.2021
31.12.2021

4.423.210,92 Kč
5.651.190,54 Kč
10.074.401,46 Kč

9.Majetek
INVENTARIZACE:
Inventarizace majetku Myslkovice byla provedena k 31.12.2021 Jejím předmětem byl veškerý
majetek. Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Majetek je veden
v počítačovém zpracování inventarizačních soupisů. Přehled finančního majetku, pohledávek
a závazků obce je uveden v příloze č. 2 rozvaha. k nahlédnutí na obecním úřadě, nebo na
www.myslkovice.cz

10.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Obec na základě zákona o obcích požádala o provedení přezkoumání hospodaření
Krajský úřad – Jihočeský kraj-oddělení interního auditu
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za tok 2021 obce Myslkovice IČO 00667048
Přezkoumání bylo vykonáno na Krajském úřadě Jihočeského kraje ve dnech:
Dílčí přezkum byl vykonán v sídle obce dne 18.10.2021
Přezkoumané období od 01.01.2021 do 30.09.2021
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
Přezkoumané období 01.01.2021do 31.12.2021
Bylo zahájeno dne 21.02 do 24.02.2022 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením
písemného
oznámení
Při přezkumu hospodaření za rok 2021byly zjištěny chyby a nedostatky které nemají
závažnost nedostatků uvedené v ustanovení § 10 odst.3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.,
spočívající v porušení
• Ve lhůtě uvedené v informaci o přijetí opatření k nápravě nebyla zaslaná písemná
zpráva o splnění.
• Skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle inventarizační evidencí
• Inventarizační identifikátor nebyl ve formě označení zajištující jednoznačné určení
části inventarizační položky nebo jednotlivé věcí a soubor majetku
• Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky A.II.6.Drobný dlouhodobý
hmotný majetek
• Územní celek chybně uvedl v příloze doplňující informace k položce A.II.3Stavby
rozvahy
• Územní celek nedodržel zásady účtování.
11.Přijaté opatření k nápravě chyb a nedostatků
a) Náprava chyby v majetku název –
Nádvoří zámek 021.0500 na 021.0600; název chodník 021.0500 na 021.0400 a obecní vlajka
028.na 032; bude opraveno po schválení závěrečného účtu
b) K nápravě chyby dojde při realizaci příštího sjednaného typu případu.

12.Příloha:
1)Výkaz FIN2 sestavený k 31.12.2021
2)Rozvaha sestavené k 31.12.2021
3)Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2021
4)Příloha k 31.12.2021
5)Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Myslkovice za rok 2021
6) Inventarizační zpráva
Zveřejnění schváleného závěrečného účtu: 4.04.2022
Zveřejněno v elektronické podobě dne: 4.04.2022

Sejmuto dne

……….
Starosta obce: Gustav Fifka

Schválený Závěrečný účet za rok 2021
Na základě přezkumu hospodaření kontrolou krajského úřadu z Č.B.za rok 2021
musí zastupitelstvo obce projednat závěrečný účet. Návrh závěrečného účtu byl
zveřejněn dne 20.3.2022 na webových stránkách čímž byla dodržena 15denní
zákonná lhůta před jeho projednávání a schválením.
Návrh závěrečného účtu obsahuje všechna zákonem dané náležitosti včetně
zprávy o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2021.
Při kontrole byly zjištěny nepodstatné chyby a budou napraveny
a) Náprava chyby v majetku název –
Nádvoří zámek 021.0500 na 021.0600; název chodník 021.0500 na 021.0400 a obecní vlajka
028.na 032; bude opraveno po schválení závěrečného účtu

b) při realizaci příštího sjednaného typu případu.
Do doby konání zastupitelstva obce nikdo ze zastupitelů neuplatnil žádnou
připomínku, a tak navrhuji, aby byl závěrečný účet schválen v předkládaném
znění a zastupitelstvo obce projednání závěrečného účtu uzavřelo
svým vyjádřením souhlasu s celoročním hospodaření, a to bez výhrad.
Závěrečný účet obsahuje veškeré informace za rok 2021
jak po stránce přijmu, tak po stránce výdajů dle jednotlivých paragrafů,
položek, ZJ, a účelových znaků.
Příjmová část dosáhla výše 8.651.918,89 Kč
Příjmová část činí:
daňové příjmy
nedaňové příjmy
kapitálové příjmy
přijaté transfery
Výdajová část činí 9.078.367,88 Kč
běžné výdaje
kapitálové výdaje

6.043.564,32 Kč
285.141.80 Kč
0,00 Kč
2.323.212.00 Kč
7.558.310,34 Kč
1.520.057,54 Kč

Změna stavu krát. prostředků na bankovních účtech je 9.078.367,88 Kč
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Schválená Účetní uzávěrka za rok 2021
Tak jako závěrečný účet tak i účetní uzávěrku sestavenou k 31.12.2021 musí
projednat zastupitelstvo obce. K úkonu schválení účetní uzávěrky byly a jsou
k nahlédnutí účetní podklady jako.
Výkaz Fin 2-12
Rozvaha
Výkaz zisku a ztrát,
Příloha
Zpráva z inventarizace
Zpráva o z dílčího přezkoumání 2021
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2021
Zpráva o plnění přijatých opatření
Protokol o schválení účetní závěrky
Účetní uzávěrka
Zastupitelé tak musí schválit účetní uzávěrku včetně výsledku hospodaření,
na základě předložených podkladů se zjistilo, že schvalovaná účetní uzávěrka
poskytuje věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situaci účetní jednotky.
Současně bude konstatováno, že ve schválené účetní uzávěrce nebyly shledány
závažné chyby a nedostatky. Také schvaluje přijaté opatření k nápravě chyb a
nedostatků.
Rovněž zastupitelstvo schvaluje převod výsledku hospodaření za účastí období
roku 2021 se ztrátou 150.040,45, který vyplývá z výkazu zisku a ztrát. Ztráta
bude převeden z účet výsledku hospodaření předcházejících účetních období.
Celkové náklady činí:

9.264.661,88

Celkové výnosy činí :

9.114.621,43

Ztráta :

150.040,45

KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor ekonomický
Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí

*KUCBX0110F1W*
KUCBX0110F1W

U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
spisová značka: OEKO-PŘ 37623/2021/evpa
naše č. j.:
KUJCK 118707/2021

stejnopis č. 1

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2021
obce Myslkovice, IČO: 00667048
V návaznosti na ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, se vykonává přezkoumání
hospodaření za rok 2021.

Přezkoumané období od 01.01.2021 do 30.09.2021
Dílčí přezkoumání bylo vykonáno v sídle obce dne 18.10.2021.

Dílčí 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 uskutečněno výběrovým způsobem.
Zástupce územního celku:
Gustav Fifka – starosta

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

tel: 386 720 111
fax: 386 359 069

IČ:
70890650
DIČ: CZ70890650
Stránka 1 z 10

Naše č. j.: KUJCK 118707/2021

Sp. zn.: OEKO-PŘ 37623/2021/evpa

Předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých
skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází
ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

A. Výsledek dílčího přezkoumání
1. Zjištěné chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b)
zákona
č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny dále v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2
uvedeného zákona:
§ 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se
rozpočtových prostředků
Porušení ustanovení: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů

➢ Střednědobý výhled rozpočtu neobsahoval souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, o

dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných
záměrů. (ustanovení § 3 odst. 2):

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 neobsahoval souhrnné údaje o plánovaných akcích, a to o Obnově
kanalizace jižní a jihovýchodní části obce (oprava v hodnotě cca 2.800.000,00 Kč) a Revitalizaci zeleně v obci
a v katastru obce (v hodnotě zakázky cca 4.300.000,00 Kč). Při zpracování rozpočtu na rok 2021 se
nevycházelo ze schváleného SVR, neboť zde jsou výdaje na příslušné akce rozpočtovány.

2. V rámci přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3
písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., spočívající v porušení rozpočtové kázně, v neúplnosti, nesprávnosti nebo
neprůkaznosti vedení účetnictví, v pozměňování záznamů nebo dokladů v rozporu se zvláštními předpisy,
v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy,
v neodstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za předchozí roky, v nevytvoření
podmínek pro přezkoumání hospodaření podle ustanovení § 7 odst. 2 znemožňující splnit požadavky
stanovené v § 2 a 3 citovaného zákona.

3. Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky podle § 10 odst. 3 písm. a)
zákona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny v členění podle § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:
§ 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů – přezkoumán: Ano
Obec zřídila Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku obce Myslkovice – přezkoumané
písemnosti jsou uvedeny v Příloze zápisu.
§ 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku – přezkoumán: Ano
Obec neprovozuje podnikatelskou činnost.
§ 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.
§ 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví –
přezkoumán: Ano
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Obec eviduje cizí zdroje v částce 487.823,99 Kč – z této částky činí 330.000,00 Kč krátkodobé zálohy
na transfery. Ostatní jsou krátkodobé závazky.
§ 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.
§ 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k
rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám – přezkoumán: Ano
Obec přijala zálohy na dotaci z kraje a z MŽP, které podléhají vyúčtování – ke dni dílčího PH vyúčtovány
nebyly. Přezkoumané písemnosti jsou uvedeny v Příloze zápisu
§ 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku – přezkoumán: Ano
Obec koupila pozemek p. č. 1308, druh pozemku: orná půda k.ú. Myslkovice o výměře 99 m2, od pana K.P.,
za cenu 50,00 Kč/1m2, tj. celkem: 4.950,00 Kč, za účelem scelení obecní cesty vedoucí kolem fotbalového
hřiště – přezkoumané písemnosti jsou uvedeny v Příloze zápisu.
§ 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek –
přezkoumán: Ano
Obec nehospodaří s majetkem státu.
§ 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 realizovala dvě výběrová řízení na veřejné zakázky malého rozsahu nad 500 tis. Kč – přezkoumané
písemnosti jsou uvedeny v Příloze zápisu.
§ 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi – přezkoumán: Ano
Prověřením vybraného vzorku plnění závazků a pohledávek v rámci jednotlivých předmětů PH (viz Příloha
zápisu) nebyly zjištěny nedostatky v této oblasti.
§ 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob – přezkoumán: Ano
Obec neručí za závazky těchto osob.
§ 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob – přezkoumán: Ano
Obec nemá zastavený majetek.
§ 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku – přezkoumán: Ano
Nebyla zřízena věcná břemena.
§ 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem – přezkoumán: Ano
V rámci PH z minulých let nebyly identifikovány žádné významné chyby, nedostatky a rizika v oblasti
účetnictví. Splnění vybraných povinností vyplývajících ze zákona o účetnictví byly ověřeny v rámci ostatních
předmětů PH – vybraný vzorek viz písemnosti.
Nepřezkoumané předměty
§ 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: Ne
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B. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky, které jsou uvedeny dále v členění podle
ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.:
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních
operací, týkajících se rozpočtových prostředků
Porušení předpisu: Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů
Ve lhůtě uvedené v informaci o přijetí opatření k nápravě nebyla zaslána písemná zpráva o splnění.
(ustanovení § 13 odst. 2) - NENAPRAVENO
Obec podala dne 03.07.2020 krajskému úřadu informaci o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků
uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019, zpracované přezkoumávajícím
orgánem. V informacích uvedla lhůtu 31.12.2020, ve které podá krajskému úřadu písemnou zprávu o plnění
přijetí opatření. Zpráva o plnění přijetí opatření byla však krajskému úřadu zaslána téhož dne, tj. 03.07.2020,
a to s konstatováním, že náprava chyb byla provedena. Do této doby však nemohla být napravena chyba ve
smyslu dodržení okamžiku uskutečnění účetního případu, tj. vyúčtování dotací, neboť k tomu došlo až
23.11.2020 (č. sml. SDO/OREG/232/20) a 28.12.2020 (č. sml. SDO/OREG/233/20), a to na základě e-mailu
zaslaného krajským úřadem. Zpráva o plnění opatření měla být zaslána krajskému úřadu až po skutečné
nápravě chyb, tj. po 28.12.2020 – Náprava bude předmětem konečného PH.

Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví
územního celku
Porušení předpisu: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Listina osvědčující právní jednání nebyla opatřena doložkou potvrzující platnost právního jednání ve smyslu
zákona. (ustanovení § 41 odst. 1) - NENAPRAVENO
V odst. 2.2 Kupní smlouvy o převodu vlastnictví pozemku p. č. 3/12 o výměře 88 m2 je uvedeno, cit.: "Prodej
byl schválen usnesením zastupitelstva č. 4/5/2019 ze dne 15.11.2019". Tato doložka dle zákona o obcích je
neúplná, neboť zde není uveden výrok v tom smyslu, že záměr obce prodat příslušný pozemek obec
zveřejnila po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce
obecního úřadu – Náprava bude předmětem konečného PH.

Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
Porušení předpisu: Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších
předpisů
Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky rozvahy " A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek".
(ustanovení § 14 odst. 6) - NENAPRAVENO
Přezkoumáním provedení inventarizace účtu 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek bylo zjištěno, že obec
označila AU 028 001 Drobný DHM – nábytek (dle hlavní knihy s popisem za období 12/2020) na rozdíl od
názvu inv. soupis k AU 028 001 "Věcná břemena". Ve skutečnosti jsou zde evidována věcná břemena na
cizích pozemcích. Dle údajů katastru nemovitostí k 31.12.2020 "Práva pro oprávněný subjekt", který je
přiložen k inventuře pozemků (031) společně s výpisem z katastru nemovitostí prokazující stav k 31.12.2020
bylo zjištěno, že se jedná o věcná břemena (podle listiny), kdy je obec v pozici oprávněného, tzn. že se
jedná o VB na cizích pozemcích. Kontrolou bylo zjištěno, že na účtu 028 001 jsou evidována VB na cizích
pozemcích nabytá od roku 2015 (v jednom případě z r. 2005: p. č. 1183/3). Není zde evidováno VB, kdy má
obec právo vstupu za účelem kontroly a opravy sítí v rozsahu GP 477-28/2019 na pozemek p. č. 1212/45 (LV
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397), Řízení: V-8384/2019-308. Z uvedeného vyplývá, že příslušné nabyté VB nebylo dosud oceněno a
zařazeno do majetku – Náprava bude předmětem konečného PH.
Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky rozvahy " A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek".
(ustanovení § 14 odst. 6) - NENAPRAVENO
Přezkoumáním obsahu inventurního soupisu k účtu 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek bylo zjištěno,
že obsahuje věci, které nejsou charakterizovány samostatným technicko-ekonomickým určením, ale jsou
nedílnou součástí stavebních děl. Jedná se o vybavení spojené se stavbou, jinak postrádá svou funkci a účel,
např.:
– Inv. č.: 38, Název: Průtokový ohřívač, Pořizovací cena: 8.700,00 Kč (pozn. v době pořízení některých
ohřívačů vody mohlo jít i o výměnu nefunkčního bojleru, které mělo pak být zaúčtováno jako oprava)
– Inv. č.: 47, Název: Zásobník vody, Pořizovací cena: 3.586,00 Kč (pozn. podobně jako výše)
– Inv. č.: 51, Název: Kotel-ústřední topení, Pořizovací cena: 10.000,00 Kč – je součástí stavby (zámku)
– Inv. č.: 255, Název: Elektrický bojler OKCE 125 l, Pořizovací cena: 9.120,00 Kč – je součástí stavby
– Inv. č.: 388, Název: Ohřívač vody, Pořizovací cena: 5.989,00 Kč – je součástí stavby (byt 91)
– Inv. č.: 399, Název: Koberec, Pořizovací cena: 3.825,00 Kč (je DDHM pouze v případě, že se jedná o
kusový koberec, ne o podlahovinu – ta je součástí stavby)
Samostatnou drobnou stavbou je:
– Inv. č.: 378, Název: Parkovací sloupek sklopný 2 ks, Pořizovací cena: 7.691,00 Kč
– Náprava bude předmětem konečného PH.
Porušení předpisu: Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších
předpisů
Skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle inventarizačních evidencí. (ustanovení § 7 odst. 2)
- NENAPRAVENO
Dokladová inventura účtu 236 Běžné účty fondů není prokázána analýzou správných podkladů, a to výpisem
z účtu KB k 31.12.2020. Zůstatek účtu ve výši 400.000,00 Kč je prokázán výpisem KB č. 15 ze dne
21.12.2020 – není tedy prokázáno, zda k 31.12.2020 neproběhly na tomto účtu nějaké transakce a zda
vykázaný účetní zůstatek odpovídá skutečnosti k 31.12.2020 – Náprava bude předmětem konečného
PH.

nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky

České Budějovice, dne 22.10.2021
Podpis kontrolorky:

„podepsáno zaručeným el. podpisemʺ
………………………………………
Jana Hůlková
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání
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Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. povinen přijmout
opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v tomto zápisu, a to bezodkladně poté, co s nimi byl
seznámen, a podat o tom informaci, včetně informace o jejich splnění přezkoumávajícímu orgánu
při konečném přezkoumání.
Tento zápis je určen pouze orgánům územního celku.
Účastníci jednání vzali na vědomí, že zveřejnění sumarizovaných, popř. jinak setříděných údajů formou
zvlášť zpracovaných přehledů či tabulek uvedených v tomto zápisu je v rozporu s příslušnými ustanoveními
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že se případně může
jednat i o trestný čin neoprávněného nakládání s osobními údaji ve smyslu ustanovení § 180 zákona
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění.
S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Myslkovice o počtu 11 stran včetně přílohy byl
v souladu s § 6 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření seznámen územní celek dnem jeho
doručení do datové schránky územního celku.
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Příloha
Přezkoumané písemnosti
Při dílčím přezkoumání hospodaření obce byly přezkoumány následující písemnosti:
Návrh rozpočtu
• Zveřejnění na ÚD a na internetových stránkách (15 dní před projednáním): od 01.12.2020 do 15.12.2020
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 Dodatek č. 1/2019, Účinnost: 26.08.2019 k Vnitřní
směrnicí č. 1/2016 o rozpočtu ze dne: 31.03.2021 – pravomoc starosty schvalovat RO neomezeně na straně
příjmů i výdajů
• RO č. 1 schváleno starostou obce dne 31.03.2021 – zveřejněno na internetových stránkách od: 09.04.2021
• RO č. 2 schváleno starostou obce dne 30.04.2021 – zveřejněno na internetových stránkách od: 20.05.2021
• RO č. 3 schváleno ZO dne 09.07.2021 – zveřejněno na internetových stránkách od: 29.07.2021
• RO č. 4 schváleno starostou obce dne 30.07.2021 – zveřejněno na internetových stránkách od: 18.08.2021
• RO č. 5 schváleno starostou obce dne 31.08.2021 – zveřejněno na internetových stránkách od: 21.09.2021
• RO č. 6 schváleno ZO dne 21.09.2021 – zveřejněno na internetových stránkách od: 08.10.2021
Schválený rozpočet
• ROZPOČET NA ROK 2021 schválen jako vyrovnaný/schodkový/přebytkový (ponechte správnou odpověď):
• Schválení rozpočtu usnesením ZO č. … ze dne: 15.12.2020
• PŘÍJMY: 5.847.300,00 Kč
• VÝDAJE: 8.934.000,00 Kč
• FINANCOVÁNÍ:
• Pol. 8115: 3.086.700,00 Kč
• -• Zveřejnění schváleného rozpočtu na ÚD a na internetových stránkách obce (do 30 dnů ode dne jeho
schválení): od 23.12.2021
• --• Rozpočet fondu pod názvem: Fond a financování a obnovy vodohospodářského majetku obce Myslokovice
• Tvorba fondu: 50.000,00 Kč (nájem ČEVAK a.s.)
• Čerpání fondu: 105.000,00 Kč (investice navržení ČEVAK – úprava nádrže a obnova vodovodu)
Střednědobý výhled rozpočtu
• Návrh střednědobého výhledu rozpočtu (NSVR) na roky: 2021–2023
• Zveřejnění na ÚD a na internetových stránkách obce: od 13.12.2019 do 30.12.2019
• Projednání NSVR: zasedání ZO dne: 30.12.2019
• Dlouhodobé závazky: 0,00 Kč
• Dlouhodobé pohledávky: 0,00 Kč
• Schválený SVR:
• Zveřejnění na ÚD a na internetových stránkách obce od:30.12.2019
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): 29.04.2021
• Projednání závěrečného účtu – usnesení ZO č. 5/02/2021 ze dne: 14.05.2021, výrok: souhlas s celoročním
hospodařením bez výhrad
• Přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření
zpracované přezkoumávajícím orgánem: ANO – byly zjištěny chyby
•
• Zveřejnění schváleného ZÚ vč. Zprávy o výsledku PH na ÚD a na internetových stránkách obce (do 30 dnů
ode dne jeho schválení) od: 14.05.2021
Faktura
• Pořízení DDHM (028):
• DFA č. 2110247 ze dne12.07.2021, dodavatel: BOHÁČ CZ spol. s r.o.: křovinořez, celkem k úhradě:
17.203,00 Kč
• Předpis závazku + zařazení do užívání (558, 028 0010): UD č. 321049 ze dne 12.07.2021, 17.203,00 Kč
• Úhrada závazku: UD č. 112 ze dne 27.07.2020 (par. 3745/pol. 5137)
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•

Protokol o zařazení ze dne 12.07.2021, Popis majetku: Křovinořez 240 z roku 2021, PC: 17.203,00 Kč Inv.
č. : 417
Hlavní kniha
• 09/2021
Kniha došlých faktur
• k 30.09.2021 bylo přijato 79 dodavatelských faktur
Kniha odeslaných faktur
• k 30.09.2021 bylo vystaveno 11 odběratelských faktur
Odměňování členů zastupitelstva
• Počet obyvatel (kteří byli hlášeni v obci k trvalému pobytu k 1. lednu kalendářního roku, ve kterém se
konaly volby do zastupitelstva obce):
• Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněným zastupitelům – usnesení ZO
Pokladní doklad
• č. 221053 – č. 221187
Pokladní kniha (deník)
• za rok 2021
Příloha rozvahy
• 30.09.2021
Rozvaha
• 30.09.2021
Účetnictví ostatní
• Podklady pro schválení účetní závěrky obce:
• Rozvaha k 31.12.2020
• Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2020
• Příloha k 31.12.2020
• Inventarizační zpráva ze dne 16.01.2021 – byly/nebyly zjištěny žádné inv. rozdíly
• Zpráva o výsledku PH obce za rok 2020 ze dne 17.03.2021
• --• Schválení účetní závěrky – usn. ZO č. 6/02/2021 ze dne 14.05.2021
• Protokol o schválení účetní závěrky obce ze dne 14.05.2021
• Protokol o uskutečněném přenosu (stavová zpráva) do CSÚIS: ze dne 09.06.2021
•
• Převedení výsledku hospodaření z účtu 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432
Výsledek hospodaření předcházejících účetních období – UD č. 5210032 ze dne 14.05.2021, zisk ve výši:
3.859.575,13 Kč
Účtový rozvrh
• na rok 2021
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
• 30.09.2021
Výkaz zisku a ztráty
• 30.09.2021
Darovací smlouvy
• Darovací smlouva ze dne 13.04.2021, předmět smlouvy: finanční dar ve výši 5.000,00 Kč, dárce: obec
Myslkovice, obdarovaný: Senior – dům Soběslav
• Předpis závazku vyplývající z darovací smlouvy: 5.000,00 Kč ze dne 13.04.2021 – UD č. 5210021 ze dne
13.04.2021
• Úhrada: BV č. 66, debetní obrat ve výši 5.000,00 Kč ze dne 20.04.2021 – UD č. 66 ze dne 20.04.2021 (par.
43519/pol. 5339)
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
• Projednání žádostí o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města a schválení poskytnutí dotací
dle přílohy k zápisu ze zasedání ZM dne 15.12.2020
• ----• Žádost o poskytnutí finanční podpory ze dne 10.12.2021
• a) žadatel: TJ Sokol Myslkovice, z.s.
• b) požadovaná částka: 20.000,00 Kč
• c) účel, na který žadatel chce dotaci nebo návratnou finanční výpomoc použít: činnost fotbalového oddílu
• d) dobu, v níž má být dosaženo účelu: na rok 2021
• e) odůvodnění žádosti: ANO
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f) den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné moci i
plnou moc: 10.12.2021
• --• Schválení poskytnutí dotace z rozpočtu obce – ZM dne 15.12.2020, usn. č. 7/06/2020
• Smlouva o poskytnutí dotace ze dne: 10.02.2021, Příjemce dotace: TJ Sokol Myslkovice, z.s., Účel dotace:
činnost fotbalového oddílu, schválená výše dotace: 20.000,00 Kč
• Předpis (373): UD č. 521008 ze dne 10.02.2021
• Vyplacení zálohy na dotaci – BV č. 29, obrat ve výši 20.000,00 Kč ze dne 18.02.2021 – UD č. 29
z18.02.2021 (par. 3412/pol. 5222
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
• INVESTIČNÍ DOTACE Z KRAJE – Program obnovy venkova JčK v roce 2021 (OREG)
• Akce: „Výstavba nového chodníku"
• INVESTIČNÍ DOTACE Z KRAJE – Program obnovy venkova JčK v roce 2021 (OREG)
• Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova JčK v roce 2020, č. sml.
SDO/OREG/113/21 ze dne 19.07.2021
• 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 300.000,00 Kč (UZ: 711)
• procentuální podíl vlastních prostředků – dotace ve výši 300.000,00 Kč činí 60 % z celkových uznatelných
výdajů akce
• --• Dotační dopis ze dne 14.6.2021, UZ: 711, Příjem transferu: pol. 4222 Investiční přijatý transfer od kraje,
UZ: 711, Čerpání transferu: pol. 6xxx, UZ: 711, Paragraf: xxxx
• Příjem transferu: BV č. 124 ze dne 23.08.2021 – UD č. 124 ze dne 23.08.2021 (374, UZ:711, pol. 4222),
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
• Název akce/projektu: Revitalizace sídelní zeleně v obci Myslkovice" – VZMR …
• Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 02.09.2021
• Poskytovatel: MŽP
• Typ financování: ex post
• Výše dotace: 1.146.355,06 Kč
• Souhrn financování:
• Rok 2021:
• Účast SR: 1.146.355,00 Kč
• Rok 2021:
• Účast SR: 943.379,76 Kč, Vlastní zdroje: 628.919,84 Kč, Celkem: 1.572.299,60 Kč
• Termíny akce:
• Realizace projektu stanovená poskytovatelem: Ukončení: max 31.12.2023
• Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu): max 30.06.2024
Smlouvy nájemní
• PRONÁJEM POZEMKU p.č. 1601 v k.ú. Myslkovice
• Zveřejnění pronájmu pozemku p.č. 1601, ostatní plocha, v k.ú. Myslkovice, ostatní plocha o výměře 785 m2
– vyvěšeno: 08.02.2021, sejmuto: 13.04.2020
• Schválení pronájmu pozemku usn. ZO č. 7/01/2021, Nájemné: 500,00 Kč, Doba nájmu: do 31.12.2021
• Předpis: (311,603) UD č. 5210029 ze dne 28.04.2021, 500,00 Kč
• Inkaso nájemného: PPD č a UD č. 221055 ze dne 28.04.2021, 500,00 Kč
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
• NÁKUP POZEMKŮ:
• Usnesení ZO č. 3/02/2021 ze dne 14.05.2021 – Schválení koupě pozemku p. č. 1308, druh pozemku: orná
půda k.ú. Myslkovice o výměře 99 m2, od pana K.P. , za cenu 50,00 Kč/1m2, tj. celkem: 4.950,00 Kč
za účelem scelení obecní cesty vedoucí kolem fotbalového hřiště
• Smlouva kupní, o zániku věcného břemene ze dne 01.07.2021
• Úhrada kupní ceny: PD a UD č.221120 ze dne 01.07.2021 Kč, 4.950,00 (par. 3639/pol. 6130)
• Úhrada souvisejících nákladů:
• Vypracování kupní smlouvy + kolek:
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DFA č. 1050100581 ze dne 31.08.2021, Dodavatel: GEODETICKÁ KANCELÁŘ, Ing. Pavel Dvořáček,
Označení dodávky: sepsání smlouvy 2x 7.000,00 Kč + kolkovné 2.000,00 (2 x) + vyhotovení výpisů vč.
DPH: 13.491,50 Kč (tj. související náklady k jedné smlouvě = 6.745,75 Kč)
• Předpis (042 0328):131 ze dne14.09.2021, 13.491,50 Kč
• Zařazení nabytého pozemku na majetkový účet 031 0500: UD č. 5210062 ze dne 31.08.2021, 11.695,75 Kč
• Vyrozumění o provedeném vkladu do KN – Právní účinky vkladu: k 19.07.2021 – nový stav: p. č. 1308
o výměře 99 m2, druh pozemku: orná půda
• Protokol o zařazení dlouhodobého majetku ze dne 19.07.2021, Inv. č. 419, Datum zařazení: 19.07.2021,
Popis majetku: pozemek p.č. 1308, Výměra: 99 m2, orná půda
Smlouvy o věcných břemenech
• Ke dni dílčího PH nebyla uzavřena žádná smlouva o zřízení VB.
Dokumentace k veřejným zakázkám
• Akce: "Obnova kanalizace v jižní a jihovýchodní části obce"
• Schválení vítěze VŘ – STRABAG, a.s.: usnesení ZO č. 5/01/2021 ze dne 23.02.2021
• --• DFA č. 2021101946 ze dne 29.04.2021, Zhotovitel: STRABAG a.s., Označení dodávky: Obnova kanalizace
v jižní a jihovýchodní části obce, Celkem k úhradě: 1.282.003,16 Kč
• Předpis (511): UD 321030 ze dne 29.04.2021, 1.282.003,16 Kč
• Úhrada: BV č. 76, debetní obrat ve výši 1.282.003,16 Kč ze dne 03.05.2021 (par. 2321/pol. 5171)
• --• DFA č. 2021103094 ze dne 04.06.2021, Zhotovitel: STRABAG a.s., Označení dodávky: Obnova kanalizace
v jižní a jihovýchodní části obce, Celkem k úhradě: 1.252.691,48 Kč
• Předpis (511): UD 321039 ze dne 31.05.2021, 1.252.691,48 Kč
• Úhrada: BV č. 92, debetní obrat ve výši 1.252.691,48 Kč ze dne 11.06.2021 (par. 2321/pol. 5171)
• --• DFA č. 2021103617 ze dne 14.06.2021, Zhotovitel: STRABAG a.s., Označení dodávky: Obnova kanalizace
v jižní a jihovýchodní části obce, Celkem k úhradě: 277.543,65 Kč
• Předpis (511): UD 321040 ze dne 14.06.2021, 277.543,65 Kč
• Úhrada: BV č. 98, debetní obrat ve výši 277.543,65 Kč ze dne 25.06.2021 (par. 2321/pol. 5171)
Dokumentace k veřejným zakázkám
• Akce: "Revitalizace sídelní zeleně v obci Myslkovice" – VZMR
• Předpokládaná hodnota VZ: 1.480.778,00 Kč
• Schválení vítěze VŘ - Ing. Pavel Hofman, Nabídková cena: 1.461.792,63 Kč – usnesení ZO č. 2/03/2021
ze dne 09.07.2021
• Přezkoumána složka k VŘ
• Smlouva o dílo ze dne 29.07.2021
• Zveřejnění SOD na profilu zadavatele: 05.08.2021, Nabídková cena: 1.461.792,63 Kč
• --• Dosud neproběhlo financování plnění
Vnitřní předpis a směrnice
• Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Myslkovice, Účinnost: 19.02.2016
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
• ze dne 14.05.2021, usn. č. 2/2021 – "Zrušení DSO Soběslavsko"
Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití
• Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku obce Myslkovice
• Rozpočet fondu pod názvem: Fond a financování a obnovy vodohospodářského majetku obce Myslkovice
• Tvorba fondu: 50.000,00 Kč (nájem ČEVAK a.s.)
• Čerpání fondu: 105.000,00 Kč (investice navržení ČEVAK – úprava nádrže a obnova vodovodu)
• TVORBA:
• Nájemné ČEVAK
• VFA č. 4210009 ze dne 22.06.2021, Odběratel: ČEVAK a.s., Označení dodávky: nájemné za II.Q 2021,
4.235,00 Kč
• Předpis (331, 603,343): UD č. 421009 ze 22.06.20214.235,00 Kč
• Inkaso nájemného: BV č. 2, kreditní obrat ve výši 4.235,00 Kč ze dne 15.07.2021 – UD č. 2 ze dne
15.07.2021 (par. 2310/pol. 2132)
• Čerpání ke dni dílčího PH neproběhlo
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Název ÚC Obec Myslkovice
IČO:00667048
Sídlo ÚC Myslkovice 59
Okres Tábor

V Myslkovicích dne 4.04.2022
Č.j. OUMY 194/2022

Věc: Přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků
V souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, podáváme
následující informaci:
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 4.04.2022, při projednávání závěrečného účtu obce
za rok2021, přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2021.
V souladu s ustanovením § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. dále uvádíme lhůtu, ve které
Vám, jako příslušnému přezkoumávajícímu orgánu, podáme písemnou zprávu o plnění
přijatých opatření.
Písemná zpráva o plnění přijatých opatření bude podána ve lhůtě do 31.12.2022

Gustav Fifka
……………………………………..

……………………………………

Jméno a příjmení představitele ÚC

podpis a razítko ÚC

Krajský úřad – Jihočeský kraj
Odbor ekonomický
Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

