Krajský úřad Libereckého kraje
odbor kontroly

Shváleno zastupitelstvem obce 24. 6. 2021

Č. j.: LK-0243/20/Nos

ZPRÁVA
o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Žernov, IČ 00580848, za rok 2020

Přezkoumání hospodaření obce Žernov za rok 2020 ve smyslu ustanovení § 42 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, bylo zahájeno doručením
oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření dne 5. 5. 2021.
Přezkoumané období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.
1. Dílčí přezkoumání hospodaření nebylo prováděno.
2. Jednorázové přezkoumání hospodaření bylo vykonáno dálkově v sídle Krajského
úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec 2 dne 17. 5. 2021.
Přezkoumání vykonala:
Mgr. Ivana Nosková, kontrolor pověřený řízením přezkoumání.
Pověření k výkonu přezkoumání podle § 5 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů a § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, vydal
Mgr. René Havlík, ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje, pod č. j.: LK-0243/20/Nos dne
4. 5. 2021.
Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.
Poslední kontrolní úkon před vyhotovením zprávy byl proveden dne 27. 5. 2021.
Popis úkonu: telefonické seznámení starosty obce s výsledky kontroly.
Při přezkoumání byli přítomni:

Mgr. Zdeněk Mrkvička - starosta,
Jana Karbanová - účetní.

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.
Oblasti, které byly předmětem přezkoumání hospodaření v členění podle § 2 odst. 1 a 2
uvedeného zákona:
- ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních
operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
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ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních
fondů,
ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního
celku,
ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků
vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na
základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,
ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu
právních předpisů o účetnictví,
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,
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,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví
územního celku,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž
hospodaří územní celek,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,
s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního
právního předpisu,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch
třetích osob,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizovaní věcných břemen k majetku územního celku,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem.

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.

A.

Výsledek dílčích přezkoumání

A.I.
Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2020
Dílčí přezkoumání nebylo prováděno.
A.II.

Zjištěné chyby a nedostatky z přezkoumání hospodaření za rok 2020

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. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů.
Ustanovení: § 3 odst. 1.
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
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Střednědobý výhled rozpočtu nebyl sestaven v souladu se zákonem.
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Obec nesestavila střednědobý výhled rozpočtu na následující roky v souladu s § 3 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů.
Chyba nebyla do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněna.
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. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
Ustanovení: § 2 odst. 2
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
Územní celek nedodržel druhové třídění rozpočtové skladby.
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Obec nepřevedla na konci roku 2020 ve výkazu FIN 2-12M stav položky 5182 (Dotace
vlastní pokladně) na položku 8901.
Chyba nebyla do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněna.

B.

Plnění
opatření
v předchozích letech

k

odstranění

nedostatků

B.I.

Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech

zjištěných

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2020

C.

Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 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 porušení povinností nebo překročení
působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy:
Střednědobý výhled rozpočtu nebyl sestaven v souladu se zákonem.
Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3
písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a to:
Územní celek nedodržel druhové třídění rozpočtové skladby.
C.I.

C.II.

Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb
a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku
v budoucnu:

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

Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ..................................... 1,39 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku .......................................... 1,48 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ........... 0 %
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C.IV.

Ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední
4 rozpočtové roky (§ 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.)

Dluh obce nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky ve
smyslu zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.
Liberec, dne 27. 5. 2021.
Jméno a podpis kontrolora provádějícího přezkoumání hospodaření:

Mgr. Ivana Nosková
………………………………………….

………………………………………….

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

razítko, podpis

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:
-

-

-

je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, ke kterému lze podat písemné
stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení návrhu této zprávy, kontrolorovi
pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává tento návrh
okamžikem marného uplynutí výše uvedené lhůty, dle § 6 odst. 1 písm. d) zákona
č. 420/2004 Sb.,
se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává zástupci
kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu odboru
kontroly krajského úřadu,
nedílnou součástí zprávy je seznam přezkoumávaných písemností uvedených v příloze.

V kontrolovaném období dle prohlášení obce:
obec nehospodařila s majetkem státu,
neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,
nezastavila movitý a nemovitý majetek,
neuzavřela 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 sdružení,
nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace,
neuskutečnila majetkové vklady,
a neuskutečnila veřejné zakázky malého rozsahu (§ 27 zák. č. 134/2016 Sb.).
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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.
Starosta obce byl seznámen s návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Žernov a tento návrh zprávy s ním byl projednán. Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření o počtu 10 stran po jejím projednání a seznámení převzal starosta obce
Mgr. Zdeněk Mrkvička.

Mgr. Zdeněk Mrkvička

………………………………………….

starosta obce

razítko, podpis, dne

-5-

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020.
Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti:
Střednědobý výhled rozpočtu
Zastupitelstvo obce (dále ZO) dne 22. 12. 2016, usn. č. 16/4 byl schválilo rozpočtový výhled
na období 2017 - 2020 v uvedených objemech (v tis. Kč):
2017
2018
2019
2020
Příjmy
3 470
3 825
4 112
4 499
Výdaje
2 700
2 970
3 267
3 594
Saldo P a V
770
855
845
906
Saldo P a V bude kryto uspořenými prostředky minulých let. Uvedený rozpočtový výhled byl
zveřejněn dne 29. 12. 2016.
Obec nesestavila střednědobý výhled rozpočtu na následující roky v souladu s § 3
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.
Pravidla rozpočtového provizoria
Rozpočtové provizorium na rok 2020 schválilo ZO dne 12. 12. 2019, usn. VIII.11.6.
v objemu čerpání 200 tis. Kč za každý měsíc. Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2020
obec zveřejnila dne 13. 12. 2019.
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu obce na rok 2020 byl zveřejněn dne 29. 1. 2020.
Schválený rozpočet
Návrh rozpočtu obce na rok 2020 byl beze změn schválen ZO dne 14. 2. 2020, usn. VIII.12.3.
jako "přebytkový".
Příjmy celkem
4 424 900,00 Kč
Výdaje celkem
2 248 495,10 Kč
Financování
1 994 404,90 Kč
Schválený rozpočet obce na rok 2020 byl zveřejněn dne 16. 2. 2020.
Rozpočtová opatření
č. 1 schválené starostou obce dne 5. 5. 2020, na vědomí ZO 21. 5. 2020, zveřejněné dne 5. 5.
2020,
č. 2 schválené starostou obce dne 30. 7. 2020, na vědomí ZO dne 13. 8. 2020, zveřejněné dne
30. 7. 2020,
č. 3 schválené ZO dne 21. 12. 2020, usn. č. VIII.16.3., zveřejněné dne 21. 12. 2020.
Starosta obce Žernov byl dne 4. 12. 2018 pověřen ZO ke schvalování rozpočtových opatření
do výše 100 000 Kč, usn. č. VIII.2.6.
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Rozpočtová opatření se do vývoje rozpočtu promítla takto (v Kč):
Příjmy
Výdaje
Schválený rozpočet
4 242 900,00
2 248 495,10
Rozpočtová změna č. 1
0,00
45 000,00
Rozpočtová změna č. 2
31 000,00
31 000,00
Rozpočtová změna č. 3
290 000,00
115 333,00
Rozpočet po změnách
4 563 900,00
2 439 828,10

Financování
- 1 994 404,90
45 000,00
0,00
- 174 667,00
- 2 124 071,90

Provedená rozpočtová opatření byla promítnutá do výkazu FIN 2-12 M ve shodné výši.
Závěrečný účet
Závěrečný účet obce za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2019 (dále Zpráva) schválilo ZO dne 21. 5. 2020, usn. VIII.13.3. "bez výhrad". Návrh
závěrečného účtu byl zveřejněn od 20. 4. 2020.
Schválený Závěrečný účet obce za rok 2019 včetně Zprávy obec zveřejnila dne 28. 5. 2020.
Bankovní výpis
K 31. 12. 2020 činily zůstatky účtů dle předložených bankovních výpisů:
- ČS č. 1263106389/0800
- ČNB č. 94-57013451/0710
Celkem

14 988 844,32 Kč (výpis č. 162)
772 986,58 Kč (výpis č. 26)
15 761 830,90 Kč

Uvedený souhrnný zůstatek byl shodně uveden ve výkazech Rozvaha (účet č. 231) a FIN 2-12
M (ř. č. 6030) k 31. 12. 2020. Ověřeno inventarizací.
Hlavní kniha
Kontrole byla předložena Obratová předvaha za 1-12/2020.
Inventurní soupis majetku a závazků
K zajištění inventarizace majetku k 31. 12. 2020 byly kontrole předloženy:
- Příkaz k provedení inventarizace za rok 2020 ze dne 21. 12. 2020. Součástí bylo jmenování
inventarizační komise.
- Proškolení členů inventarizační komise s podpisy členů ze dne 3. 1. 2021.
- Závěrečný zápis z inventarizace provedené ke dni 31. 12. 2020 ze dne 18. 1. 2021.
Kontrole byly předloženy inventurní soupisy k účtům č. 231, 261, 311, 321.
Vzhledem k mimořádným okolnostem a nízké vnímané rizikovosti daného předmětu, nebyla
inventarizace majetku a závazků podrobena detailnímu prověřování. V rámci základního
posouzení předmětu nebyly shledány chyby a nedostatky.
Kniha došlých faktur
Kniha faktur přijatých je vedena ručně v tiskopisu a v kontrolovaném období 2020 bylo
přijato 129 faktur. K 31. 12. 2020 nebyly uhrazeny faktury ve výši 6 842,45 Kč (č. 2020126 129). Ověřeno inventarizací.
Kontrola prověřila faktury došlé č. 122 (BV č. 147), 123 (BV č. 160), 124, 125 (BV č. 161).
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Kniha odeslaných faktur
Kniha faktur vydaných je vedena ručně v tiskopisu a v kontrolovaném období 2020 bylo
vystaveno 6 faktur v číselné řadě 203001 - 6. K 31. 12. 2020 nebyly uhrazeny faktury
č. 193007 z roku 2019 a 203006 ve výši 960 Kč. Ověřeno inventarizací.
Kontrola prověřila faktury 1 - 5 (úhrada v prosinci 2020).
Odměňování členů zastupitelstva
Dne 21. 12. 2017, bodem 8, usn. č. VII.22.7 byly ZO schváleny odměny neuvolněným ZO
v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, v platném znění. Na ustavujícím ZO dne 1. 11. 2018, bodem č. 7,
usnesením VIII.1.9 byly odměny schváleny ve stejné výši.
Kontrolou výše odměn neuvolněného starosty za období 1 - 12/2020 bylo zjištěno, že
vyplacené odměny nepřesáhly schválené výše a ani stanovenou hranici vyplývající z výše
uvedeného nařízení vlády.
Počet obyvatel k 1. 1. 2018 činil 184 obyvatel.
Pokladní kniha
Pokladní kniha je vedena ručně v tiskopisu, příjmové a výdajové pokladní doklady jsou
evidovány v jedné číselné řadě, pokladní limit nebyl stanoven. K 31. 12. 2020 bylo evidováno
89 pokladních dokladů. Zůstatek pokladny k 31. 12. 2020 ve výši 1 756 Kč souhlasil se
stavem uvedeným ve výkaze Rozvaha (účet č. 261). Ověřeno inventarizací.
Obec nepřevedla na konci roku 2020 ve výkazu FIN 2-12M zůstatek položky 5182
(Dotace vlastní pokladně) § 6171 na položku 8901.
Kontrola prověřila pokladní doklady č. 202084 - 89.
Příloha rozvahy
Kontrole byla předložena Příloha výkazu Rozvaha k 31. 12. 2020.
Rozvaha
Výkaz Rozvaha byl předložen k 31. 12. 2020 Stálá aktiva po proúčtované korekci činila
6 837 542,39 Kč. Obec v kontrolovaném období neevidovala žádné dlouhodobé pohledávky
a ani dlouhodobé závazky a tvořila opravné položky ke krátkodobým pohledávkám ve výši
7 460 Kč. V kontrolovaném období nedošlo k významným pohybům na majetkových účtech.
Kontrolou stanovených vazeb nebyly zjištěny nedostatky.
Účetnictví ostatní
Kontrolou bylo zjištěno, že správní činnost vykonává úředník, který neprokázal zvláštní
odbornou způsobilost.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Výkaz FIN 2-12 M předložen k 31. 12. 2020 s těmito hodnotami po konsolidaci:
Příjmy
Výdaje
Financování

Schv. rozpočet
4 242 900,00
2 248 495,10
- 1 994 404,90

Rozp. po změnách Skutečnost
4 563 900,00
4 436 119,38
2 439 828,10
1 967 045,98
- 2 124 071,90
- 2 469 073,40
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Hospodaření obce za kontrolované období 2020 skončilo rozpočtovým přebytkem ve výši
2 469 073,40 Kč.
Výkaz zisku a ztráty
Předložen byl výkaz sestavený k 31. 12. 2020 a udává, že obec nemá zřízenou hospodářskou
činnost.
Hospodářský výsledek obce běžného účetního období za dané období činil zisk 2 392 520,93
Kč a byl shodný s výsledkem hospodaření běžného účetního období vykázaným v Rozvaze.
Náklady
Výnosy

2 051 135,46 Kč
4 443 656,39 Kč

Darovací smlouvy
Na ZO dne 14. 2. 2020, usn. č. VIII.12.3. bylo v rámci schválení rozpočtu na rok 2020
schváleno poskytnutí finančních darů v celkové výši 100 000 Kč.
Byly předloženy smlouvy:
-Darovací smlouva uzavřená s Mysliveckým sdružením Veselka, z.s. ze dne 17. 6. 2020 na
částku 20 000 Kč. Vyplaceno dne 18. 6. 2020 (BV č. 71).
-Darovací smlouva uzavřená s TJ Sokol Rovensko pod Troskami, o.s. ze dne 16. 12. 2020 na
částku 20 000 Kč. Vyplaceno dne 19. 12. 2020 (BV č. 155).
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
pol. 4111
321 000 Kč
UZ 98193 - 31 000 Kč - dotace z Ministerstva financí na "Výdaje spojené s volbou do
krajských zastupitelstev". Vratka dotace ve výši 11 221,71 Kč byla odeslána dne 4. 2. 2021
(BV č. 17). Územní celek nedodržel třídění podle rozpočtové skladby.
UZ 98024 - 290 000 Kč - jednorázový nenávratný příspěvek pro obce - kompenzační bonus
(SARS Cov-2).
pol. 4112
68 100 Kč
-dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy.
pol. 4122
400 000 Kč
-dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, smlouva č. OLP/2778/2019. Poskytnuto na
základě vyúčtování ze dne 6. 2. 2020.
Smlouvy o dílo
V kontrolovaném období obec neuzavřela smlouvu o dílo.
Smlouvy o převodu majetku
Obec předložila Kupní smlouvu uzavřenou dne 28. 8. 2020 mezi obcí (prodávající) a fyzickou
osobou (kupující) na prodej pozemků ppč. 44/1 (14m2), 44/2 (2m2), 381 (34m2), 380 (10m2)
za sjednanou cenu 10 400 Kč. Částku obec obdržela dne 30. 8. 2020 (BV č. 110). Prodej
pozemků byl schválen ZO dne 13. 8. 2020, usn. č. VIII.14.3. Záměr prodeje byl zveřejněn dne
28. 7. 2020. Pozemky byly vyvedeny z účetní evidence dne 1. 12. 2020, dokladem
č. 208009.
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Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem
Záměr obce převést, prodat nebo pronajmout pozemky a majetek je v souladu s § 39 zákona
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
Dokumentace k veřejným zakázkám
V kontrolovaném období obec neuskutečnila veřejnou zakázku.
Vnitřní předpis a směrnice
Obec používá ke své činnosti soubor interních směrnic z předešlých let.
Vzhledem k mimořádným okolnostem a nízké vnímané rizikovosti daného předmětu, nebyl
soubor směrnic podroben detailnímu prověřování.
Výsledky externích kontrol
Byly předloženy:
- Protokol o kontrole č. 121/20/667 od OSSZ Semily ze dne 6. 4. 2020. Kontrola plnění
povinností v nemocenském a důchodovém pojištění za období od 1. 2. 2017 do 29. 2. 2020.
Byl zjištěn nedoplatek pojistného ve výši 4 254 Kč.
- Protokol o kontrole od VZP ČR ze dne 18. 6. 2020. Kontrola plateb pojistného za období od
1. 7. 2015 do 30. 4. 2020. Byl zjištěn nedoplatek ve výši 775 Kč.
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
Zasedání ZO se v kontrolovaném období uskutečnilo ve dnech 14. 2., 21. 5., 13. 8., 23. 9.,
21. 12. 2020. Z těchto zasedání byly předloženy zápisy a usnesení. Současně byly předloženy
dokumenty ze zasedání dne 12. 12. 2019 (rozpočtové provizorium 2020).
Činnost kontrolního a finančního výboru
Byly předloženy 2 zápisy kontrolního výboru, který se zabýval kontrolou plnění usnesení ZO.
Dále byly předloženy 2 zápisy z finančního výboru, který se zabýval kontrolou pokladních
dokladů a faktur.
Schvalování účetní závěrky
Účetní závěrku obce k 31. 12. 2019 schválilo ZO dne 21. 5. 2020, usn. VIII.13.4. Kontrole
byl předložen Protokol o schválení účetní závěrky.

Zveřejněno 2021-06-07
Mgr. Zdeněk Mrkvička v. r.

Shváleno zastupitelstvem obce 24. 6. 2021
Zveřejněno od 8. 7. 2021 do .........
Mgr. Zdeněk Mrkvička v. r.
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