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Z p r á v a  o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 

obce Uzeničky, IČO 00667927 
 

 
 

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku dne 08.08.2019 jako dílčí přezkoumání  

a na Krajském úřadu Jihočeského kraje od 17.03.2020 do 15.04.2020 jako konečné přezkoumání 
 

 
Přezkoumání hospodaření obce Uzeničky za rok 2019 ve smyslu ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., 
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění 

pozdějších předpisů, bylo zahájeno dne 16.07.2019 Krajským úřadem Jihočeského kraje 

doručením písemného oznámení. 
 

 

Přezkoumané období od 01.01.2019 do 31.12.2019. 

  

Přezkoumání vykonali: 

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Jitka Luňáková 

 

 

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. 547/2019/OEKO-PŘ dne 18. 7. 2019.   
 

Konečné přezkoumání hospodaření bylo provedeno v podmínkách mimořádných opatření, vyvolaných 
vyhlášením nouzového stavu na území České republiky, s využitím postupu doporučeného Ministerstvem 

financí, Odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka, z podkladů předávaných územními celky elektronicky  
a konzultovaných dálkovou formou. 

 

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem. 

 

Při přezkoumání byli přítomni:  Alena Hroudová - starostka 

Ing. Barbora Čížková - účetní 

spisová značka: OEKO-PŘ 42017/2019/hakr 

 
     stejnopis č. 2 
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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, kterým byla kontrola Směrnice o oběhu účetních dokladů byl učiněn dne  
15. 4. 2020. 
 

A.  Výsledek dílčích přezkoumání 

A.I.  Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2019 

➢ méně závažné (ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona) 

/v členění podle předmětu přezkoumání hospodaření ustanovení § 2 odst. 1 a odst. 2/ 

1. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem 

Porušení právního předpisu:  

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 

Ustanovení: § 33a odst. 10 

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:  

Územní celek nestanovil vnitřním předpisem oprávnění, povinnosti a odpovědnost osob, vztahující se  

k připojování podpisového záznamu. 

Popis zjištěné chyby a nedostatku:  

Nebyly doloženy podpisové vzory. Obec nestanovila vnitřním předpisem oprávnění vztahující se  
k připojování podpisového záznamu.  

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.  

Popis plnění opatření: Doložena směrnice o oběhu účetních dokladů jejíž přílohou jsou podpisové 

vzory osob odpovědných podle zákona 563/1991 Sb. a zákona 320/2000 Sb.  

Opatření bylo splněno: Napraveno. 

 

A.II.  Chyby a nedostatky nenapravené z dílčích přezkoumání nebo zjištěné při konečném 

přezkoumání za rok 2019 

➢ Přehled nenapravených chyb a nedostatků závažného charakteru podle ustanovení § 10 

odst. 3 písm. 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 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: § 43 

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:  

Zastupitelstvo obce nepřijalo opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření  

za uplynulý rok. 

Popis zjištěné chyby a nedostatku:  

Zastupitelstvo obce projednalo dne 21.06.2019 a vyjádřilo usnesením č. 8/2019 souhlas s celoročním 

hospodařením za rok 2018. Zápis z jednání zastupitelstva ze dne 21.06.2019 neobsahuje přijetí opatření 
k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za rok 2018.  

Nedostatek nebyl do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněn: neodstraněn 
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➢ Přehled nenapravených chyb a nedostatků méně závažného charakteru podle ustanovení  

§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona 
č. 420/2004 Sb.): 

1. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem 

Porušení právního předpisu:  

Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů 

Ustanovení: § 7 odst. 2 

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:  

Skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle inventarizačních evidencí. 

Popis zjištěné chyby a nedostatku:  

Inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2019. Kontrolou inventurního soupisu účtu 403 bylo 

zjištěno, že zůstatek tohoto účtu neodpovídá zůstatku ve výkazu hlavní kniha za období 12/2019.  

Účet 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku je evidovaný v hlavní knize 12/2019 v hodnotě 
661.607,68 Kč dle inventarizační evidence - sestava majetku KEO4 1.6.9.R60C za období 12/2019 je 

hodnota účtu 1.108.935,96 Kč. 

Nedostatek nebyl do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněn: neodstraněn 

 

B.  Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky 

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  

obec netvoří peněžní fondy  

2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku  

obec neúčtuje o podnikatelské činnosti  

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  

obec neuzavřela v kontrolovaném období 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 

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  

obec nehospodaří 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 

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  

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 
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11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob  

obec neručí za závazky fyzických a právnických osob 

12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob  

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. 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 odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech 
C.I.  Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech 

byly zjištěny následující chyby a nedostatky: 

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:  

Územní celek nedodržel postupy účtování transferů. 

Popis zjištěné chyby a nedostatku:  

Kontrolou přijaté dotace od Jihočeského kraje ve výši 110.000 Kč dle Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci 

POV uzavřené dne 24.11.2015 na akci "Vnitřní mobiliář KD, KN pč. St. 62 kú. Uzeničky, bylo zjištěno, že 
 k vyúčtování dotace nedošlo do konce roku 2015. Nebylo účtováno o dohadu na účet 388.  

Poskytovatel dotace (krajský úřad) na akci "Vnitřní mobiliář KD, KN pč. St. 62 kú. Uzeničky." obci oznámil, že 
k vyúčtování zálohy na dotace ve výši 110.000 Kč došlo ke dni 25.2.2016. Obec však o této záloze 

neúčtovala.  

Zjištěný nedostatek byl neodstraněn.  

Opatření nebylo splněno: Nenapraveno. 

 

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:  

Zastupitelstvo obce nepřijalo opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření  
za uplynulý rok. 

Popis zjištěné chyby a nedostatku:  

Zastupitelstvo obce projednalo dne 20.06.2018 a vyjádřilo usnesením č. 8/2018 souhlas s celoročním 
hospodařením za rok 2017. Zápis z jednání zastupitelstva ze dne 20.06.2018 neobsahuje přijetí opatření  

k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za rok 2017.  

Zjištěný nedostatek byl neodstraněn.  

Opatření nebylo splněno: Nenapraveno. 

 

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:  

Skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle inventarizačních evidencí. 

Popis zjištěné chyby a nedostatku:  

Inventurní soupis účtu 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku nebyl doložen doklady, které by 
prokazovaly jeho skutečný stav. Příloha inventurního soupisu účtu 403 neobsahuje jednoznačné určení výše 

transferů, částku rozpuštěných transferů a zůstatky transferů k jednotlivým položkám majetku. 

Zjištěný nedostatek byl neodstraněn.  

Opatření ne/bylo splněno: Nenapraveno. 
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Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:  

Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky výkazu zisku a ztráty "Náklady z činnosti". 

Popis zjištěné chyby a nedostatku:  

Předpis došlé faktury č. 1713/002 ze dne 12.1.2017, za pořízení křovinořezu + příslušenství za 18.260,00 Kč 

byl nesprávně zaúčtován účetním dokladem č. 1701-000006 ze dne 06.01.2017 na účet 501 Spotřeba 
materiálu. Protože se jedná o pořízení drobného dlouhodobého hmotného, mělo být správně účtováno  

na účet 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku.  

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.  

Název opatření:  zápis ZO ze dne 21. 6. 2019 
Opatření splněno dne:  31.12.2019 

Popis plnění opatření: Pořízení drobného dlouhodobého majetku - počítačová sestava ASUS PRIME 

v celkové hodnotě 29.550 Kč bylo správně účtováno na účet 558 Náklady z drobného dlouhodobého 
majetku. Doloženo účetním dokladem UD 1901-000008 ze dne 14. 1. 2019. 

Opatření bylo splněno: Napraveno. 

 

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:  

Nebyla podána písemná informace přezkoumávajícímu orgánu o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků 
uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření do 15 dnů od projednání závěrečného účtu. 

Popis zjištěné chyby a nedostatku:  

Závěrečný účet obce Uzeničky za rok 2017 byl projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 20.06.2018. 
Písemná informace o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku 

přezkoumání hospodaření obce Uzeničky za rok 2017 byla doručena přezkoumávajícímu orgánu dne 
24.07.2018. Nebyla dodržena lhůta 15 dnů od projednání závěrečného účtu za rok 2017.  

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.  

Název opatření:  zasedání ZO dne 21. 6. 2019 

Opatření splněno dne:  31.12.2019 
Popis plnění opatření: Dne 21. 6. 2019 byl zastupitelstvem obce schválen závěrečný účet obce  

za rok 2018. Písemná informace o přijetí opatření byla přezkoumávajícímu orgánu doručena 4. 7. 2019,  

tj. v zákonem stanovené lhůtě.  

Opatření bylo splněno: Napraveno. 

 

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:  

Územní celek nedodržel postup účtování o dlouhodobém hmotném majetku. 

Popis zjištěné chyby a nedostatku:  

Kontrolou účtování pořízení archivační skříně ve výši 51.161,00 Kč vč. DPH bylo zjištěno, že účetní jednotka 

účetním dokladem č. 1802-000070 účtovala nesprávně na nákladový účet 518 - Ostatní služby v částce 

51.161,00 Kč. Při úhradě byl majetek úč. dokladem č. 18-801-00080 zařazen do majetku  na účet 028 - 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek. Zároveň byla použita výdajová položka 5137 - Drobný hmotný 

dlouhodobý majetek. Dle vyhlášky odst. 4), § 5, vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, se jedná o samostatnou 

hmotnou movitou věc, u které je doba použitelnosti delší než jeden rok a ocenění samostatné hmotné 
movité věci nebo souboru majetku podle § 71 převyšuje částku 40 000 Kč. Účetní jednotka tak nedodržela 

postup účtování o dlouhodobém hmotném majetku. O nákladech souvisejících s pořízením tohoto majetku  

k okamžiku jejich vzniku mělo být správně účtováno na stranu MÁ DÁTI účtu 042 – Nedokončený 
dlouhodobý hmotný majetek. K okamžiku uvedení dlouhodobého hmotného majetku do stavu způsobilého  

k užívání (zařazení majetku) účetní jednotka účtuje o ocenění tohoto majetku na stranu MÁ DÁTI 
příslušného syntetického účtu účtové skupiny 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných 

movitých věcí. Správně měla být použita rozpočtová položka 6122 - Stroje, přístroje a zařízení.  

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.  

Název opatření:  zápis ZO ze dne 21. 6. 2019 
Opatření splněno dne:  31.12.2019 
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Popis plnění opatření: Pořízení drobného dlouhodobého majetku - počítačová sestava ASUS PRIME 

v celkové hodnotě 29.550 Kč bylo správně účtováno na účet 558 Náklady z drobného dlouhodobého 

majetku. Doloženo účetním dokladem UD 1901-000008 ze dne 14. 1. 2019. 
Vzhledem k pořizovací ceně a době použitelnosti delší než jeden rok byl majetek správně zatříděn  

na majetkový účet 028 (doklad č. 19-801-0036). 

Opatření bylo splněno: Napraveno. 

 

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:  

Územní celek jako příjemce transferu nedodržel postupy účtování transferů s povinností vypořádání. 

Popis zjištěné chyby a nedostatku:  

Inventurní soupis účtu 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery a zůstatek v hlavní knize vykazuje  
k 31.12.2018 zůstatek ve výši 54.500,00 Kč. Přílohu inventurního soupisu tvoří vyčíslení přijatých záloha  

na volby (volba prezidenta republiky a volby do Senátu PČR a do zastupitelstev obcí) v celkové výši 
54.500,00 Kč. Zároveň je doloženo vyúčtování skutečných výdajů v celkové výši 27.442,00 Kč. Kontrolou 

rozvahy, hlavní knihy a výkazu zisku a ztráty k 31.12.2018 bylo zjištěno, že účetní jednotka neúčtovala  

o dohadném účtu ve výši skutečně vynaložených výdajů na stranu MÁ DÁTI účtu 388 – Dohadné účty aktivní 
se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 67x, a to nejpozději  

k rozvahovému dni, který předchází okamžiku vypořádání.  

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.  

Název opatření:  Zápis Zo ze dne 21. 6. 2019 
Opatření splněno dne:  31.12.2019 

Popis plnění opatření: Inventurní soupis účtu 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery a 388 
Dohadné účty aktivní ke dni 31. 12. 2019. 

Opatření bylo splněno: Napraveno. 

 

D.  Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2019 
 

D.I.  Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.  

 byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona 

č. 420/2004 Sb., a to: 

➢ Nedostatky, spočívající v působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy: 

- Zastupitelstvo obce nepřijalo opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumání 
hospodaření za uplynulý rok. 

➢ Neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání a při přezkoumání za předcházející roky 

 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 

odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a to: 

➢ Skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle inventarizačních evidencí. 

 

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  .......................................................  0 % 
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ........................................................  1,42 % 

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. 
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České Budějovice, dne 15. dubna 2020 

 

 
 

 
Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření: 

 

 
 

Jitka Luňáková 
…………………………………………. 

kontrolor pověřený řízením přezkoumání 

 
 

 

…………………………………………….. 

podpis kontrolora pověřeného řízením 

přezkoumání 
 

 
  

  
Tato zpráva o výsledku přezkoumání: 

- má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. K zjištěním uvedeným 

ve zprávě je možné podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne převzetí 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. 

- je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává zástupci kontrolovaného 

subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu. 

- nedílnou součástí zprávy je seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání, které jsou 

uvedené v příloze. 

- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Uzeničky o počtu 9 stran včetně přílohy 

byla seznámena prostřednictvím elektronické dálkové komunikace dne 15.04.2020 a její stejnopis č. 2 

převzala dne …………………………………..  starostka obce Alena Hroudová.  

 
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. 

 
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 uložit územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 

Sb. pokutu do výše 50.000 Kč. 
 

 
 

 
Alena Hroudová 

…………………………………………. 

starostka obce 
 

…………………………………………. 

podpis  
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Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019.   

 
Doklady a jiné materiály využité při přezkoumání: 

 
Návrh rozpočtu 

• zveřejněn dle zákona - informace o zveřejnění uvedeny na dokumentu, potvrzeno starostkou + 

skutečnost za rok 2018  

Rozpočtová opatření 

• Zápis ze zasedání ZO ze dne 14. 10. 2015 - pověření starostky k provádění rozpočtových opatření  
do výše 100.000 Kč na položku, informovat na nejbližším zasedání ZO 

• RO č. 1 schváleno starostkou obce dne 3. 3. 2019, zastupitelstvo bere na vědomí dne 3. 5. 2019, 

zveřejněno na internetových stránkách obce (úřední deska obce) dne 3. 3. 2019 
Schválený rozpočet 

• schválen zastupitelstvem obce dne 14. 12. 2018, usnesení č. 20/2018, celkové příjmy a výdaje  

ve výši 2.431.700 Kč, zveřejněn dle zákona dne 14. 12. 2018 (webové stránky obce), závazným 
ukazatelem je paragraf 

Střednědobý výhled rozpočtu 

• sestaven na roky 2020 - 2023, návrh zveřejněn dle zákona od 23. 11. 2018 do 14. 12. 2018 - 

informace o zveřejnění uvedeny na dokumentu, potvrzeno starostkou,  

• schválen v ZO dne 14. 12. 2018 
Závěrečný účet 

• materiál závěrečného účtu 2018 (Zpráva o výsledku PH2018 ze dne 25. 3. 2019), návrh závěrečného 

účtu za rok 2018 zveřejněn dle zákona - informace o zveřejnění uvedeny na dokumentu, potvrzeno 
starostkou, návrh ZÚ 2018 schválen zastupitelstvem obce dne 21. 6. 2019, usnesení č. 8/2019  

s výrokem bez výhrad 

Bankovní výpis 

• konečný zůstatek BÚ u KB a. s. č. 53 ke dni 31. 12. 2019 

• konečný zůstatek spořícího účtu u KB a.s. č. 12 ke dni 31. 12. 2019 

• konečný zůstatek účtu dotace u ČNB č. 12 ke dni 31. 12. 2019  
Faktura 

• FAP č. FO3190064 ze dne 25. 7. 2019, dodavatel: Lesy SLM Drahenice s.r.o. Drahenice, dodávka: 

těžba dřeva harvestorem + předkacování, celkem k úhradě 30.008,48 Kč (bez DPH 24.800,40 Kč) 

• - předpis faktury zaúčtován dokladem č. 1907-000008 ze dne 17. 7. 2019  

•  

• FAP č. 20190022 ze dne 20. 3. 2019, dodavatel: Petr Hrubý - Elektromontáže, dodávka: oprava VO 
Uzeničky a Černívsko, celkem k úhradě 35.927,65 Kč (bez DPH 29.692,27 Kč) 

• - předpis faktury zaúčtován dokladem č. 1903-000024 ze dne 25. 3. 2019  

• - úhrada částky 35.927,65 Kč provedena dne 3. 4. 2019 - výpis BÚ KB a.s. č. 15, účetní doklad  

č. 19-801-00100 

•  

• FAP č. 5190413 ze dne 4. 4. 2019, dodavatel: Technické služby města Blatné s. r. o. Blatná, 
dodávka: uložení odpadu na skládku, celkem k úhradě 5.411 Kč (bez DPH 4.853 Kč) 

• - předpis faktury zaúčtován dokladem č. 1904-000005 ze dne 9. 4. 2019  

• - úhrada částky 5.411 Kč provedena dne 16. 4. 2019 - výpis BÚ ČS a.s. č. 16, účetní doklad  

č. 19-801-00116  

•  

• FAP č. 20181204, dodavatel: Cygnet systems s. r. o. Blatná, dodávka: počítačová sestava ASUS 

PRIME, elektronická licence, expedice v celkové hodnotě 29.550 Kč s DPH 

• - předpis závazku zaúčtován dokladem UD 1901-000008 dne 14. 1. 2019 (558/321) 

• - inkaso ze dne 25. 1. 2019, výpis BU KB a.s. č. 5, zaúčtováno dokladem č. 19-801-0036 (včetně 
zařazení na majetkový účet 0280000) 

• - inventurní soupis účtu 0280000 

Hlavní kniha 

• výkaz sestaven za období 7/2019 

• výkaz sestaven za období 12/2019 
Inventurní soupis majetku a závazků 

• Plán inventur k provedení inventarizace k 31. 12. 2019 

• Inventarizační zpráva o inventuře k 31. 12. 2019 ze dne 16. 1. 2020  
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• inventurní soupis účtu 028 - v roce 2019 pořízen majetek na účet 028 DDHM v hodnotě 167.441,60 
Kč, 

• inventurní soupis účtu 022, inventurní soupis účtu 082, 

• inventurní soupis účtu 231,  

• inventurní soupis účtu 261,  

• inventurní soupis účtu 374,  

• inventurní soupis účtu 388,  

• inventurní soupis účtu 403,  

• inventurní soupis účtu 455 

Kniha došlých faktur 

• ke dni 31. 7. 2019 

Pokladní doklad 

• VPD č. 8 ze dne 30. 3. 2019, kancelářské potřeby v hodnotě 212 Kč - UD 19-701-00060 ze dne  
30. 3. 2019, Kč 212 

• VPD č. 9 ze dne 30. 3. 2019, poštovné v hodnotě 176 Kč - UD 19-701-00061 ze dne 30. 3. 2019,  

Kč 176 

• VPD č. 10 ze dne 30. 3. 2019, dárkový balíček v hodnotě 400 Kč - UD 19-701-00060 ze dne  
30. 3. 2019, Kč 400  

Pokladní kniha (deník) 

• konečný zůstatek pokladní knihy 7/2019 je shodný s konečným zůstatkem účtu 261 Pokladna 
vykázaným v rozvaze 7/2019 

Rozvaha 

• výkaz sestaven ke dni 31. 7. 2019 

• výkaz sestaven ke dni 31. 12. 2019 

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 

• výkaz sestaven ke dni 31. 7. 2019 

• výkaz sestaven ke dni 31. 12. 2019 
Výkaz zisku a ztráty 

• výkaz sestaven ke dni 31. 7. 2019 

• výkaz sestaven ke dni 31. 12. 2019 

Dokumentace k veřejným zakázkám 

• FAP č. FO3190064 ze dne 25. 7. 2019, dodavatel: Lesy SLM Drahenice s.r.o. Drahenice, dodávka: 
těžba dřeva harvestorem + předkacování, celkem k úhradě 30.008,48 Kč (bez DPH 24.800,40 Kč) 

• Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu  - postup stanoven odstavcem 1.1  

Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.) 

• doručen na KÚ dne 4. 7. 2019, projednání závěrečného účtu v ZO dne 21. 6. 2019, lhůta k podání  

informace o plnění uvedena 
Vnitřní předpis a směrnice 

• Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schválená dne 29. 9. 2016 

• Směrnice o oběhu účetních dokladů jejíž přílohou jsou podpisové vzory osob odpovědných podle 

zákona 563/1991 Sb. a zákona 320/2000 Sb. 
Účetní závěrka za rok 2018 

• protokol o schválení účetní závěrky obce Uzeničky, materiál účetní závěrky, schválena 

zastupitelstvem obce dne 21. 6. 2019, usnesení č. 9/2019, odeslání informace do CSÚIS dne  
9. 7. 2019, převedení hospodářského výsledku 890.886,80 Kč účetním dokladem č. 19-102-00009 

dne 21. 6. 2019  

Žádost o přezkoumání hospodaření 2019 

• doručena na KÚ dne 5. 4. 2019  
 

 

 

 

 

 


