KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor ekonomický
Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
spisová značka: OEKO-PŘ 72415/2021/jahol
Číslo jednací: KUJCK 51324/2022

KUCBX012Z8LD

*KUCBX012Z8LD*
Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
obce Štěpánovice, IČO 00245518

Přezkoumání bylo vykonáno v sídle obce dne:
16.08.2021 jako dílčí přezkoumání
a na Krajském úřadu Jihočeského kraje ve dnech:
od 11.04.2022 do 19.04.2022 jako konečné přezkoumání
Přezkoumání hospodaření obce Štěpánovice za rok 2021 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 21.07.2021 Krajským úřadem Jihočeského kraje
doručením písemného oznámení.

Přezkoumané období od 01.01.2021 do 31.12.2021.
Přezkoumání vykonaly:
-

kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Ing. Zdeňka Perníková

-

kontrolorka: Vladimíra Achatzová

Pověření k přezkoumání podle § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb.
vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č. 314 a č. 300/2021/OEKO-PŘ dne 13.7.2021.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno distančním způsobem v podmínkách mimořádných
opatření, vyvolaných epidemiologickou situací na území České republiky, s využitím
doporučeného postupu Ministerstvem financí, Odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka, a to
z podkladů předávaných územními celky elektronicky a konzultovaných dálkovou formou.
Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání poskytli součinnost:

Ing. Vladislav Ludvík - starosta
Jana Kyriánová - účetní
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Předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona
č. 420/2004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.
Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni
uskutečnění tohoto úkonu.
Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které
se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.
Poslední kontrolní úkon - kontrola inventurního soupisu účtu 261 byl učiněn dne 19.04.2022.

A.

Výsledek dílčích přezkoumání

A.I.

Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2021

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

A.II.

➢

Chyby a nedostatky nenapravené z dílčích přezkoumání nebo zjištěné při konečném
přezkoumání za rok 2021

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: § 84 odst. 2, 4
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
Zastupitelstvo nerozhodlo o úkonu spadajícím do jeho vyhrazené pravomoci.
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Zastupitelstvo obce si dne 14.06.2021 vyhradilo pravomoc v samostatné působnosti obce
při rozhodování o uzavření smlouvy s firmou Hydro & Kov s.r.o. na dodávku stavebního díla "Vodní
nádrž Malý Vranín" ve výši 2.419.298,79 Kč. K této smlouvě byl uzavřen Dodatek č. 1
ze dne
19.10.2021. O tomto dodatku nerozhodlo zastupitelstvo obce před jeho uzavřením.
Nedostatek nebyl do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněn: neodstraněn
➢

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. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů
a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
Porušení právního předpisu:
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Ustanovení: § 219 odst. 2
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
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Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele rámcovou dohodu do 15 dnů od jejího uzavření.
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Kontrolu smlouvy na veřejnou zakázku: "Nabídka – objednávka, která plní funkci smlouvy ze dne
30.04.2021" na dodávku PD na bytový dům Štěpánovice" v celkové hodnotě 850.000 Kč + 21% DPH
t.j. 1.028.500 Kč bylo zjištěno, že ji veřejný zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele včetně
případných změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejich uzavření. Ověřeno na: https://www.vhodneuverejneni.cz/profil/obec-stepanovice.
Nedostatek nebyl do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněn: neodstraněn

B.

Oblasti přezkoumání,
a nedostatky

u

kterých

nebyly

zjištěny

chyby

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny v členění podle
ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:
1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů
- přezkoumán: Ano
Územní celek neúčtuje o peněžních fondech, stav
ve výkazech platných k 31.12.2021 viz písemnosti.

účtu 419

a účtu 236 předmětem kontroly

2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
Územní celek neprovozuje hospodářskou činnost.
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na
základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými
nebo fyzickými osobami
- přezkoumán: Ano
Územní celek nevykazuje peněžní operace tohoto charakteru. Územní celek nemá uzavřené takovéto
smlouvy.
4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů
o účetnictví
- přezkoumán: Ano
Územní celek nepřijal nový úvěr, zápůjčku nebo návratnou finanční výpomoc. Ve výkazech ověřen stav
na účtech např.: 451 Dlouhodobý úvěr, 281 Krátkodobý úvěr, 245 Jiné běžné účty a účtování
o krátkodobých závazcích např. na účtech 33x, ověřeno na výkazy platné k 31.12.2021 předmětem
kontroly viz písemnosti.
5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu
a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
- přezkoumán: Ano
Územní celek účtuje o příjmech ze zahraničních zdrojů s souvisejících příjmech v členění dle zdrojového
třídění nástroj – zdroj např.: v příjmech na pol. 4116, ověřeno na výkazy platné k 31.12.2021.
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
Územní celek vykazuje přijaté transfery např. na pol. 4222 Investiční přijaté transfery od krajů
předmětem kontroly viz písemnosti. Ověřeno na výkazy platné k 31.12.2021 předmětem kontroly viz.
písemnosti.
7. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
- přezkoumán: Ano
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Ověřeno splnění vybraných povinností a ověření zákonných procesů související s nakládání s majetkem
v souladu se zákonem o obcích.
Celkem uzavřeno 8 smluv k dispozici s majetkem např.: 2x nákup, 2x prodej, 1x věcné břemeno atd.
(vybrané přírůstky a úbytky v roce 2021 předmětem kontroly viz písemnosti - faktury popř. smlouvy).
8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní
celek
- přezkoumán: Ano
Územní celek nenakládá ani nehospodaří s majetkem státu.
9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano
Územní celek eviduje pohledávky a závazky ve svých evidenčních elektronických systémech (např. kniha
vydaných a přijatých faktur, evidence poplatků viz uvedené písemnosti).
kontrola upomínek k pohledávkám. viz. upomínka k pohledávce ve výši 66.182 Kč ze dne
vedeno na účtu 311.020

30.12.2021

10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob
- přezkoumán: Ano
Územní celek neručí za závazky fyzických a právnických osob.
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
Územní celek nemá zastaven majetek ve prospěch třetích osob.
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
Územní celek zřídil v přezkoumávaném období í věcná břemena k pozemkům viz uvedené písemnosti.
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
- přezkoumán: Ano
Splnění vybraných povinností vyplývajících ze zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších
předpisů a souvisejících předpisů upravující oblast účetnictví, byly ověřeny v rámci ostatních předmětů
PH (hospodaření s majetkem, veřejné zakázky, atd.) - viz uvedené písemnosti.
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
Z celkového souboru všech poskytnutých dat byl s využitím odborného úsudku kontrolora a konkrétních
znalostí jednotlivých aspektů přezkumu vybrán přiměřený rozsah vzorku a použity vhodné kontrolní
postupy z hlediska rizikovosti a významnosti.

C.

Plnění opatření k
v předchozích letech

odstranění

nedostatků

C.I.

Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech

zjištěných

byly zjištěny následující chyby a nedostatky:
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích
změn a dodatků v souladu se zákonem.
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Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Obec Štěpánovice uskutečnila veřejnou zakázku malého rozsahu "Rekonstrukce přechodu ve Štěpánovicích".
Dne 29.8.2020 byla uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem OK Signistav s.r.o. Boršov nad Vltavou, kde
předmětem díla je " Rekonstrukce přechodu ve Štěpánovicích" a cena díla bez DPH: 693.405,00 Kč
(839.020,00 Kč včetně DPH). Smlouva byla zveřejněna ve věstníku veřejných zakázek na profilu zadavatele
dne 14.9.2020. Při zveřejnění nebylo dodržena lhůta 15 dní od uzavření smlouvy dle § 219 odst. 1 zákona
č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
Zjištěný nedostatek byl odstraněn.
Název opatření:
ZO ze dne 24.05.2021 přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků
Opatření splněno dne:
16.08.2021
Popis plnění opatření:
Napraveno správným postupem
kontrola zveřejnění: "Smlouva o dílo "Rekonstrukce sokolovny" ze dne 02.07.2021, zveřejněno dne
02.07.2021 v souladu se zákonem v souladu se zákonem.
Opatření bylo splněno: Napraveno.

D.

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2021

D.I.

Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

 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:
- Zastupitelstvo nerozhodlo o úkonu spadajícím do jeho vyhrazené pravomoci. (překročení
působnosti)

➢
 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10
odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a to:
➢

Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele rámcovou dohodu do 15 dnů od jejího uzavření.

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 ................................................... 6,56 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ........................................................ 2,26 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ....................... 4,17 %
D.IV.

Výrok o výši dluhu územního celku:

Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.
Výše dluhu územního celku: 221.710,20 Kč.
60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 13.483.366,45 Kč.
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Vyhotovení zprávy:
České Budějovice, dne: 19.04.2022.

Jména a podpisy kontrolorek zúčastněných na přezkoumání hospodaření:
Ing. Zdeňka Perníková

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

Podepsáno zaručeným elektronickým podpisem
………………………………………….
kontrolorka

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:
-

-

má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. K zjištěním uvedeným
v návrhu zprávy je možné podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu
zprávy o výsledku přezkoumání, a to kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Tento návrh
se stává konečným zněním zprávy okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1
písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., o možnosti podání písemného stanoviska k dotčeným zjištěním.
Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší.
tato zpráva má celkem 14 stran včetně seznamu dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání.
nedílnou součástí zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je seznam dokladů a jiných materiálů
využitých při přezkoumání.

Poučení:
Územní celek je dle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. povinen přijmout opatření k nápravě chyb
a nedostatků uvedených ve 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 dle § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. povinen v informaci 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 přestupků podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c)
zákona č. 420/2004 Sb. Za každý tento přestupek lze uložit územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2
zákona č. 420/2004 Sb. pokutu do výše 50.000 Kč.
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Doklady a jiné materiály využité při přezkoumání:
Návrh rozpočtu
• Na rok 2021 - zveřejněn od 27.11.2020 do 14.12.2020
Rozpočtová opatření
• zmocnění ZO činit rozpočtová opatření pro starostou obce, příjmy bez omezení, výdaje do výše
200.000 Kč na §, schváleno v ZO dne 26.11.2018
• RO č. 9 ze dne 01.07.2021, schváleno starostou, zveřejněno 01.07.2021
• RO č. 7 ze dne 24.05.2021, schváleno v ZO, zveřejněno 24.05.2021 ve výši 1.mil., bod č. 11
• RO č. 4 ze dne 01.03 2021, schválen starostou, zveřejněno 01.03.2021
• Konečné:
• RO č. 13 , schváleno v ZO dne 20.12.2021
Schválený rozpočet
• na rok 2021
• - schválen v ZO dne 14.12.2020 bod č. 6
• - zveřejněn na úřední desce 14.12.2020
• - jako schodkový, příjmy ve výši 15.968.500 Kč, schodek ve výši 7.824.500 Kč kryt financováním z
roku 2020 (stav účtu k 31.12. 2020 ve výši 11.025.820,84 Kč),
• - schválen příspěvek pro ZŠ a MŠ Štěpánovice včetně MŠ Zvíkov ve výši 1.1000.000 Kč,
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím
• Neinvestiční příspěvek pro ZŠ a MŠ Štěpánovice na rok 2021 a MŠ Zvíkov ve výši 1.100.000 Kč sdělení obce ze dne 02.01.2021
Střednědobý výhled rozpočtu
• Střednědobý rozpočtový výhled na období 2021-2022 - jeho návrh zveřejněn dne 31.07.2020,
schválen v ZO 07.09.2021, zveřejněn v souladu se zákonem
Závěrečný účet
•
rok 2020
• - schválen v ZO dne 24.05.2021 bod č. 4 s výrokem dle zákona, souhlas s celoročním hospodařením
bez výhrad, včetně přijetí nápravných opatření
• - zveřejněn dne 04.05.2021 sejmut 24.05.2021
• - schválený zveřejněn od 24.05.2021
Bankovní výpis
• celkem zůstatek na účtu 231 k 31.1 15.180.814,01 Kč
• AU 231.0100 • BV č. 140 u KB a.s. k 31.07.2021 činí 9.535.659,94 Kč
• BV č. 7 u ČNB k 31.07.2021 ve výši 5645.154,07 Kč
• konečné:
• k 31.12.2021 stav odsouhlasen bankovní výpisy a výkazy platné k 31.12.2021 a inventurní soupis
účtu 231 ve výši 16.656.292,44 Kč
• k 31.12.2021 výpis z účtu KB a.s. č. 12 k 31.1.2021 ve výši 221.710,20 Kč stav odsouhlasen
na výkazy platné k 31.12. 2021 a inventurní soupis účtu 451
• BV u KB a.s. č. 288 ze dne 31.12.2021
• převod hotovosti k 31.12.2021 příjem ve výši 25.000 Kč Česká pošta s.p.
• Česká pošta s.p. ze dne 30.12.2021 -soupis převodů poštovních poukázek úhrnem 25.000 Kč
• Opis BV č. 21-801-00288 ze dne 31.12.2021 trans. č. 2 příjem Ćeská pošta s.p. 25.000 Kč
• Opis BV č. 21-801-00288 ze dne
31.12.2021 trans. č. 1 výdej splátka úvěru vč. úroku
50.399,26 Kč
Faktura
• FD č. 2121/60057 ze dne 16.06.2021 částka 8.919,56 Kč za dodávku IRIS Scaner
• účetní doklad 21-001-00177 ze dne 21.06.2021 - zaúčtování pořízení
• úhrada - výpis z účtu KB a.s. č. 116, obrat ze dne 21.06. 2021, částka 8.919,56 Kč
• účetní doklad č. 21-801-00116 ze dne 21.06.2021 částka 8.919,56 Kč , úhrada vč. zařazení na
účet 028
•
• FD č. 2101044 ze dne 13.06.2021 částka 49.300.000 Kč za opravu stříkačky požární
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Sp. zn.: OEKO-PŘ 72415/2021/jahol
účetní doklad 21-001-00176 ze dne 21.06.2021 - zaúčtování opravy předpis
úhrada - výpis z účtu KB a.s. č. 116, obrat ze dne 21.06. 2021, částka 49.300 Kč
účetní doklad č. 21-801-00116 ze dne 21.06.2021 částka 49.300 Kč
FD č. 2021028 ze dne 01.07.2021 částka 27.225 Kč za provozování vodohospodářského zařízení
účetní doklad 21-001-00185 ze dne 08.07.2021 - předpis
úhrada - výpis z účtu KB a.s. č. 127, obrat ze dne 08.07.2021, částka 27.225 Kč
účetní doklad č. 21-801-00127 ze dne 08.07.2021 částka 27.225 Kč
FD č. 02100257 ze dne 22.06.2021 částka 1.533 Kč za praní ubrusů
účetní doklad 21-001-00184 ze dne 08.07.2021 - předpis
úhrada - výpis z účtu KB a.s. č. 127, obrat ze dne 08.07.2021, částka 1.533 Kč
účetní doklad č. 21-801-00127 ze dne 08.07.2021 částka 1.533 Kč
FD č. 210100564 ze dne 30.06.2021 částka 2.238 Kč za aktualizace dat KEO-X
účetní doklad 21-001-00186 ze dne 08.07.2021 - předpis
úhrada - výpis z účtu KB a.s. č. 127, obrat ze dne 08.07.2021, částka 2.238 Kč
účetní doklad č. 21-801-00127 ze dne 08.07.2021 částka 2.238 Kč
faktura vystavená
FV č. 21-002- 00027 ze dne 07.07.2021 - provize Česká pošta sp. 16,543.91 Kč
účetní doklad č. 21-002- 00027 ze dne 07.07.2021 - provize Česká pošta sp. 16,543.91 Kč
KB a.s. č 139 obrat ze dne 30.07.2021 částka 16,543.91 Kč - úhrada
účetní doklad č. 21-801- 00139 ze dne 30.07.2021 částka 16,543.91 Kč - úhrada
FV č. 21-002- 00028 ze dne 19.07.2021 - palivové dřevo 6.300 Kč
účetní doklad č. 21-002- 00028 ze dne 19..07.2021 - 6.300 Kč
KB a.s. č 133 obrat ze dne 19.07.2021 částka Kč - úhrada
účetní doklad č. 21-801- 00133 ze dne 19.07.2021 částka 6.300 Kč - úhrada
konečné:
faktura č. 20210221 ze dne 23.11.2021 výkon technického dozoru investora stavby "Vodní nádrž
Vranín" ve výši 56.870 Kč
účetní předpis č. 21-001-00292 ze dne 14.12.2021 ve výši 56.870 Kč
AU 042.076 akce: "Vodní nádrž Vranín"
faktura č. 20210221 ze dne 23.11.2021 výkon technického dozoru investora stavy "Chodník
Štěpánovice" ve výši 145.962 Kč
účetní předpis č. 21-001-00113 ze dne 30.04.2021 ve výši 145.962 Kč
AU 042.075 akce "Chodník Štěpánovice"
Faktura č. 21-002-00040 ze dne 07.01.2022 ve výši 18.044,15 Kč odměna za provozovatele pošty
účetní předpis za provizi pošty č. 21-002-00040 ze dne 31.12.2021
na účtu 311.020
Faktura č. 21-002-00039 ze dne 10.12.2021 ve výši 14.520 Kč roční pronájem za umístění
technologického zařízení
účetní předpis za provizi pošty č. 21-002-00039 ze dne 10.12.2021

•
•
• Faktura č. 2121/110046 02.11.2021 HP Ellite desk ve výši 14.686,51 Kč
• účetní předpis č. 21-001-00259 dne 02.11.2021
• BV č. 199 ze dne 05.11.2021 ve výši 14.686,51 Kč
• účetní doklad č. 21-801-00199 ze dne 05.11.2021 zaúčtování a zařazení na účet 028
Inventurní soupis majetku a závazků
• Inventarizační zpráva za rok 2021 ze dne 20.01.2022 - nebyly zjištěny odchylky od žádoucího
stavu
• podpisové vzory a plán inventur ze dne 22.11.2021
• inventurní soupis účtu 311 - pohledávka ve výši 15.55.002,15 Kč ( vn a stočné rok 2021)
• na účtu 311.020
identifikátor DS: kdib3rr
e-podatelna:
posta@kraj-jihocesky.cz

tel: 386 720 111
fax: 386 359 069

IČ:
70890650
DIČ: CZ70890650
Stránka 8 z 14

Č. j.:

Sp. zn.: OEKO-PŘ 72415/2021/jahol

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

např. Upomínka k pohledávce ve výši 66.182 Kč ze dne 30.12.2021
inventurní soupis účtu 321
inventurní soupis účtu018
inventurní soupis účtu 081.730, 081.228, 079, 082 a 073
inventurní soupis účtu 028
např. ř. 103, inv.č.465 scaner
inventurní soupis účtu AU 022.0124 požární vozidlo Liaz JH 4379
inventurní soupis účtu 021.0730 veřejné osvětlení - solární - ul. Nad Rybníkem dokumentace,
inventurní soupis účtu AU 021 250 Obecní byty - 4 976 191,50 Kč zástava
inventurní soupis účtu 231
inventurní soupis účtu AU 031.0322, 0332 ,0502, 0331 tj. ZP, dále účet 032 320 - VB ř.č.9
(031 322 Pozemky: ZP-orná půda ve výši 19 050 Kč ,031 332 Pozemky: ZP zahrada ve výši 850 Kč,
031 502 Pozemky: ZP ost. plocha 54 582 Kč)
• inventurní soupis účtu 042 AU 042.075 akce "Chodník Štěpánovice", AU 042.076 akce: "Vodní nádrž
Vranín"
• inventurní soupis účtu 377, 366, 331, 342
• inventurní soupis účtu 374
• inventurní soupis účtu 388
• inventurní soupis účtu 403
• inventurní soupis účtu 451 výpis z účtu KB a.s. č 12 k 31.1.2021 ve výši 221.710,20 Kč
• 909.0300 pozemky předané do ZŠ a MŠ ve výši 177.940 odsouhlaseno na dodatek č. 4 ze dne
01.09.2012
• inventurní soupis účtu 261
Kniha došlých faktur
• sestavena chronologicky od 18.01.2021 do 23.07.2021 ( posl. č. fa 21-001-00206)
• faktury č. 21-001-00177, 21-001-00184, 21-001-000185, 21-001-00177
• konečné:
• Kniha vydaných faktur k 31.12.2021, vedena chronologicky
• zůstatek na účtu 321 odsouhlasen na inventurní soupis
Kniha odeslaných faktur
• sestavena chronologicky k 31.07.2021, celkem 31, bod č. 21-002-0002 - 2100200030 ze dne
26.07.2021
• kontrola fa: 21-002- 00027 a 21-002-000 0028
• konečné:
• vedena chronologicky do 31.12.2021
• zůstatek na účtu 311 odsouhlasen na inventurní soupis
• upomínka k pohledávce ve výši 66.182 Kč ze dne 30.12.2021 na účtu 311.020
Odměňování členů zastupitelstva
• zápis z ustavujícího zasedání ZO ze dne 28.11.2018
• pro výkon funkce neuvolněný starosta, odměna dle Přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 v platném
znění Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků
• výplatní páska č. 7 za období 11/2021
Pokladní doklad
• PPD č. 21-701-00361 ze dne 28.07.2020, za poplatek, 100 Kč
• účetní doklad č. 21-701-00361 ze dne 28.07..2021
• PVD č. 21-701-00359 ze dne 28.07.2020, pracovní oděv, 2.363 Kč
• účetní doklad č. 21-701-00359 ze dne 28.07..2021
• PPD č. 21-701-00355 ze dne 26.07.2020, palivové dřevo 2.660 Kč z fa 311
• účetní doklad č. 21-701-00355 ze dne 26.07..2021
•
• PVD č. 21-701-00353 ze dne 23.07.2020, občerstvení 594 Kč
• účetní doklad č. 21-701-00353 ze dne 23.07..2021
• PVD č. 21-701-00354 ze dne 23.07.2020, žací struna, olej 1.373 Kč
• účetní doklad č. 21-701-00354 ze dne 23.07..2021
• PPD č. 21-701-00352 ze dne 22.07.2020, poplatky za ověření 120 Kč
• účetní doklad č. 21-701-00352 ze dne 22.07..2021
• PPD č. 21-701-00080 ze dne 03.03.2020, ověření podpisu 30 Kč
• účetní doklad č. 21-701-00080 ze dne 03.03..2020
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• PPD č. 21-701-00081 ze dne 03.03.2020, nájemné , 1250 Kč
• účetní doklad č. 21-701-00081 ze dne 03.03..2020
• PVD č. 21-701-00082 ze dne 03.03.2020, reflexní páska, 320 Kč
• účetní doklad č. 21-701-00082 ze dne 03.03..2020
• PVD č. PPD č. 21-701-00085 ze dne 05.03.2020, respirátory, roušky 14.030 Kč
• účetní doklad č. 21-701-00085 ze dne 03.03..2020
• konečné:
• VPD č. 21-701-00549 ze dne 15.12.2021 ve výši 52 za poštovné
• č. 21-701-00569 ze dne 28.12.2021 - poštovné
•
• účetní doklad č. 21-701-00564 ze dne 27.12.2021 - stolní kalendáře
• VPD č. 21-701-00564
• účetní doklad č. 21-701-00565 ze dne 28.12.2021 -ověření podpisů
• PPD č. 21-701-00565
• účetní doklad č. 21-701-00566 ze dne 28.12.2021 - ověření podpisů
• PPD č. 21-701-00566
• účetní doklad č. 21-701-00567 ze dne 28.12.2021 - ověření podpisů
• PPD č. 21-701-00567
• účetní doklad č. 21-701-00569 ze dne 28.12.2021 - poštovné
• VPD č. 21-701-00569
Pokladní kniha (deník)
• zůstatek ve výši 50.211 Kč, ověřeno na výkazy platné k 31.07.2021
• rozpočtovaná pokladna, pokladní limit
• konečné
• Pokladní deník za období 01.12 - 31.12 2021 zůstatek 15.102 Kč odsouhlasen na výkazy platné k
31.12.2021 a inventurní soupis účtu 261,
• pokladní limit nepřekročen
• kontrola zaúčtování pokladních dokladů od č. 21-701-00564 - 21-701-00569
Příloha rozvahy
• sestavena ke dni 31.07.2021
• sestavena ke dni 31.12.2021
Rozvaha
• výkaz sestavený ke dni 31.12.2020
• výkaz sestavený ke dni 31.07.2021
• výkaz sestavený ke dni 31.12.2021
Účetní deník
• účetní obrat na účtu 543 ve výši 4.290 Kč
• účetní obrat na pol. 5194 ve výši 4.290 Kč
• účetní doklad č. 21-701-00205 ze dne 30.04.2021 ve výši 500 Kč - dárkový poukaz
• účetní doklad č. 21-701-00277 ze dne 31.05.2021 ve výši 2.290 Kč - občerstvení dětský den
• účetní doklad č. 21-701-00307 ze dne 23.06.2021 ve výši 1.500 Kč - dárkové poukazy k jubileu
• konečné
• AU 551 obsah účtu v návaznosti na účet 081, 079, 082 a 073
Účetní doklad
• pol. 5194 částka 4.290 Kč
• 21-701- 00205 ze dne 30.04.2021 ve výši 500 Kč
• 21-701- 00277 ze dne 31.05.2021 ve výši 2.290 Kč
• 21-701- 00307 ze dne 23.06.2021 ve výši 1.500 Kč
• účet 543 v celkové výši 4.290 Kč
Účtový rozvrh
• platný pro rok 2021
Upomínka k pohledávce a závazku
• na účtu 311.020
• Upomínka k pohledávce ve výši 66.182 Kč ze dne 30.12.2021 vedeno na účtu 311.020 odběratelé
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
• Fin 2/12M sestavený k 31.07.2021
• Fin 2/12M sestavený k 31.12.2021
Výkaz zisku a ztráty
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• sestavený ke dni 31.12.2020
• sestavený ke dni 31.07.2021
• sestavený ke dni 31.12.2021
Rozvaha zřízených příspěvkových organizací
• ke dni 31.12.2020
• ke dni 30.06.2021
• ke dni 31.12.2021
Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací
• ke dni 31.12.2020
• ke dni 31.12.2021
Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán
• obec má zřízenu jednu PO - Základní škola a Mateřská škola Štěpánovice
• Zřizovací listina ZŠ Štěpánovice ze dne 01.01.2003 včetně dodatků a příloh. Příloha č. 1 -3
o vymezení majetku, aktuální výše majetku vedena v dodatcích 1 – 9, např. pozemky předané do ZŠ
a MŠ ve výši 177.940 odsouhlaseno na dodatek č. 4 ze dne 01.09.2012 viz inventarizace účtů
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
• Faktura SMOJK č. 078-21 ze dne 11.01. 2021 ve výši členského příspěvku 5.200 Kč
• účetní doklad č. 1-001-00024 ze dne účetní předpis 11.01.2021
• BV u KB a.s č. 10 obrat ze dne 18.01.2021 ve výši 5.200 Kč
• účetní doklad č. 21-801- 00010 ze dne 18.01.2021 příspěvek SMOJK
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
• Oznámení o poskytnutí dotace ( investičního charakteru) ze dne 17.09.2021 s pokyny k účtování
• Smlouva o poskytnutí dotace SDO /OEZI/2069/21 schválena rozhodnutím ZO Jč kraje dne
09.09.2021, celkové uznatelné výdaje projektu činí 845.975 Kč, výše dotace formou zálohy
460.600 Kč, doplatek činí 197.400 Kč.
• - výše dotace na projekt příprava projektové dokumentace na bytový dům Štěpánovice, celkové
uznatelné výdaje projektu činí 845.975 Kč
• - realizace do 30.09.2021
• příjem dotace:
• - BV u ČNB č. 10 úhrada ze dne 12.10.2021 ve výši 460.600 Kč příjem dotace
• - účetní doklad č 21-807-00010 ze dne 12.10.2021 investiční dotace s UZ 477
• čerpání na základě smlouvy - nabídka - objednávka ze dne 27.04.2021
• - dodávka: Projektová dokumentace "Bytový dům Štěpánovice", včetně stanovení místa stavby a
stupně PD, celková částka 850.000 Kč + 21% DPH t.j. 1.028.500 Kč.
• - dodavatel Fa č. AK 162021 Atelier Klein s.r.o. ze dne 03.05.2021 ve výši 121.000 Kč
• BV u KB a.s. č. 84 úhrada fa evidována pod č. 123 ze dne 05.05.2021
• - dodavatel Fa č. AK202021 ze dne 23.06.2021 Atelier Klein s.r.o. ve výši 484.000 Kč
• BV u KB a.s. č. 122 úhrada fa evidována pod č. 174 ze dne 29.06.2021
• - dodavatel Fa č. AK192021 ze dne 23.06.2021 Atelier Klein s.r.o. ve výši 242.000 Kč
• BV u KB a.s. č. 122 úhrada fa evidována pod č.175 ze dne 29.06.2021
• - dodavatel Fa č. 210100005 ze dne 30.08.2021 Atelier Klein s.r.o. ve výši 60.500 Kč
• BV u KB a.s. č. 158 úhrada fa evidována pod č.224 ze dne 01.09.2021
• vyúčtování zálohy na dotace
• - závěrečná zpráva ze dne 03.11.02121
• - oznámení o zúčtování dotace ke dni 22.11.2021 výše dotace formou zálohy 460.000 Kč , doplatek
činí 197.400 Kč.
• - opravný účetní doklad č. 21-005-00022 ve výši 658.000 Kč ze dne 01.10.2021 ( označení UZ 0477
ve výši 484.000 Kč a z fa č. 21-001-000174 a ve výši 174.000 Kč z fa 21-00-000175 (UZ)
• - účetní doklad č. 21-005-00026 ze dne 01.12.2021 vyúčtování zálohy na transfer (okamžik
účetního případu není shodný s oznámením o zúčtování dotace, jedná se o 9 dnů -ojedinělé)
• doplatek
• - BV u ČNB č. 11 ze dne 25.11.2021 ve výši 197.400 Kč
• - účetní doklad č. 21-807-00011 ze dne 25.11.2021 ve výši 658.000 Kč
Smlouvy o dílo
• Kontrola správnosti zveřejnění:
• Smlouva o dílo uzavřená s firmou Hydro & Kov s.r.o. ze dne 21.06.2021 stavební dílo "Vodní
nádrž Malý Vranín" ve výši 2.419.298,79 Kč
• zveřejněno na profilu zadavatele v souladu se zákonem
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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 19.10.2021- změna ceny 2.419.500,37 Kč
předmětem Dodatku č. 1 jsou drobné změny projektu zohledněné ve změnovém listu, všechny
změny mají dopad na cenu díla.
zveřejněno na profilu zadavatele v souladu se zákonem
Zveřejnění
ověřeno
na
https://www.vhodneuverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=contractsregister&a=detail&contract=60650

•
•

Nabídka - objednávka ze dne 30.04.2021 (tato nabídka - objednávka plní funkci smlouvy mezi
stranami - uvedeno na dokumentu).
• dodávka: Projektová dokumentace "Bytový dům Štěpánovice", včetně stanovení místa stavby
a stupně PD, celková částka 850.000 Kč + 21% DPH t.j. 1.028.500 Kč.
• Smlouva nebyla uveřejněna na profilu zadavatele.
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
• Kupní smlouva bez přecenění reálnou hodnotou:
•
• Zveřejnění záměru od 24.11.2020 - 15.12.2020 na úřední desce
• - kupní smlouva č. 01-176/KS/LV č. 1/1374/JV/2020/Dud uzavřena 11.01.2021.
• - obec jako prodávající, kupující Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace
• - prodávající prodává kupujícímu a kupující od něj kupuje pozemky parc. č. 2860/16, 2860/29,
2860/34, 2860/45, 2860/76, 2860/81, 2861/19 v k.ú. Štěpánovice u Českých Budějovic
• - kupní cena ve výši 392.406 Kč, prodej schválen ZO dne 14.12.2020
• - právní účiny vkladu ke dni 20.01.2021
• - účetní doklad č. 21-011-00003 ze dne 11.01.2021 - předpis - 392.406 Kč
• - výpis z BÚ u KB a.s. č. 56 ze dne 24.03.2021 367.666 Kč a 24.740 Kč
• - účetní doklad č. 21-801-00053 ze dne 24.03.2021
• - účetní doklad o vyřazení pozemků .č. 21-011- 00004 ze dne 20.01.2021
•
• kupní smlouva
• obec kupující, uzavřená s FO ze dne 02.12.2021,
• předmětem koupě pozemek p.č. 438/18 o výměře 401m2
• cena 20.050 Kč, schváleno v ZO dne 22.11.2021
• účetní doklad č. 21-11-00029 ze dne 15.12.2021 a 00030 ze dne 02.12.2021- předpisy ve výši
2.000 Kč - návrh na vklad, 20.050 Kč kupní cena dle smlouvy
• BV u KB a.s. č. 212 ze dne 06.12.2021 , úhrada ve výši 2.000 Kč a 20.050 Kč
• BV u KB a.s č. 218 ze dne 16.12.
• účetní doklad č. 21-801-00212 ze dne 06.12.2021 ve výši 2.000 Kč
• účetní doklad č. 21-801-00218 ze dne 16.12.2021 ve výši 2.000 Kč
• právní účinky vkladu ke dni 15.12.2021
• účetní doklad č. 21-011-00031 ze dne 15.12.2021 ve výši 22.05.0 Kč zařazení do majetku
Smlouvy o věcných břemenech
• Smlouva o zřízení věcného břemene č. : ZP-014340000404/001-HRD ze dne 12.07.2021
• - schváleno v ZO dne 14.06.2021
•
- EG.D, a.s. jako oprávněný, obec Štěpánovice povinná, časově neomezené,
• - předmět: parcela č. 2780, 467/3 v k. ú. Štěpánovice za účelem umístění distribuční soustavy
• - za úplatu ve výši: 2.000 Kč bez DPH (2.420 Kč vč. DPH ), jednorázová úhrada na základě
daňového dokladu s termínem splatnosti minimálně 21. dnů od doručení vyrozumění o provedeném
vkladu.
• - právní účinky 07.09.2021
• - účetní doklad č. 21-002-0035 ze dne 01.10.2021 předpis ve výši 2.420 Kč
• - faktura vydaná č. 21-002-00035 ze dne 29.10.2021 ve výši 2.420 kč úplata za věcné břemeno
• - zařazení na účtech VB odsouhlaseno v souvislosti s inventarizací inventarizace AU 032.0321, 0322
Smlouvy ostatní
• Kupní smlouva o prodeji automobilu ze dne 30.05.2021 Město Stráž nad Nežárkou (prodávající),
obec Štěpánovice (kupující)
• předmět smlouvy: převod motorového vozidla tovární značka LIAZ (vč. další) kupní cena ve výši
100.000 Kč
• výpis z BÚ KB a.s. 106, obrat ze dne 04.06.2021 úhrada kupní ceny dle smlouvy
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účetní doklad č. 21-801-00106 ze dne 04.06.2021
zařazovací protokol ze dne 30.05.2021, inv. č. 464
vnitřní doklad č. 21-011-00011 ze dne 30.05.2021-zaúčtování závazku, zařazení motorového vozidla
do užívání dle kupní smlouvy na částku 100.000 kč
Dokumentace k veřejným zakázkám
• Veřejná zakázka - zjednodušené podlimitní řízení-podlimitní veřejná zakázka na stavební práce dle
• název: "Rekonstrukce sokolovny"
• Společnost pověřená výkonem zadavatelských činností: Stavební poradna spol. s r.o. dle příkazní
smlouvy viz dokumentace "Předání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zadavatel dne
13.05.2021"
• výzva k podání nabídky 13.04.2021 , podány 2 nabídky, výběr firma Pradast spol. s r.o.
• nabídková cena 15.888.666,04 Kč bez DPH za dílo vč. DPH 19.225.286 Kč
• Výběr zhotovitele v ZO dne 24.05.2021 bod. 8, výběr firma Pradast spol. s r.o.
• Smlouva o dílo "Rekonstrukce sokolovny" ze dne 02.07.2021, zveřejněno dne 02.07.2021 v souladu
se zákonem, do doby ukončení PH nebyl uzavřen dodatek.
•
• Organizační směrnice č.. 01/2016
postupu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obcí
Štěpánovice ze dne 29.06.2016
• a) kategorie zakázek s předpokládanou hodnotu od 01-200.000 Kč
• Kupní smlouva o prodeji automobilu ze dne 30.05.2021 Město Stráž nad Nežárkou (prodávající),
obec Štěpánovice (kupující)
• předmět smlouvy: převod motorového vozidla tovární značka LIAZ ( vč. další ) kupní cena ve výši
100.000 Kč
• výpis z BÚ KB a.s. 106 , obrat ze dne 04.06.2021 úhrada kupní ceny dle smlouvy
• účetní doklad č. 21-801-00106 ze dne 04.06.2021
• zařazovací protokol ze dne 30.05.2021,- inv. č. 464
• vnitřní doklad č. 21-011-00011 ze dne 30.05.2021- zaúčtování závazku, zařazení motorového
vozidla do užívání dle kupní smlouvy na částku 100.000 Kč
• konečné:
• název: výběr dodavatele na PD bytového domu schválen v ZO dne 24.05.2021
• Dle prohlášení starosty výzva byla učiněna telefonicky - v souladu se směrnicí
• vybrán byl Atelier Klein s.r.o.
•
• ZO ze dne 24.05. bod č. 9
• starosta informoval o získání dotace na rybní Malý Vranín ve výši 2.233.788 Kč.
• Starosta obce seznámil zastupitelstvo se zadáním výběrového řízení na zhotovitele výstavby rybníka
Malý Vranín.
•
• Smlouva o dílo uzavřená s firmou Hydro & Kov s.r.o. ze dne 21.06.2021 stavební dílo "Vodní
nádrž Malý Vranín" ve výši 1.999.999 Kč vč. PH ve výši 2.419.298,79 Kč
• VŘ "Vodní nádrž Malý Vranín"
• výzva k podání nabídky ze dne 17.05.2021 (zadavatel v zastoupení Stavební poradna spol. s r.o.
• poštovní arch (obeslané firmy - v souladu se směrnicí osloveno 5 firem prokazatelně)
• protokol o otevírání obálek ze dne 03.06.2021
• jmenování komise dne 17.05.2021
• Protokol o jednání hodnotící komise ze dne 09.06.2021 doporučení firmy Hydro & Kov s.r.o. za
nabídkovou cenu 1.999.999 Kč vč. PH ve výši 2.419.298,79 Kč
• 14.06.2021 zadání výběrového řízení na zhotovitel výstavby rybníka Malý Vranín
• Smlouva o dílo uzavřená s firmou Hydro & Kov s.r.o. ze dne 21.06.2021 stavební dílo "Vodní
nádrž Malý Vranín" ve výši 2.419.298,79 Kč
• zveřejněno na profilu zadavatele v souladu se zákonem
• Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 19.10.2021- změna ceny 2.419.500,37 Kč., dodatek nebyl
schválen v ZO, zveřejněno na profilu zadavatele v souladu se zákonem
• Zveřejnění ověřeno na https://www.vhodneuverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=contractsregister&a=detail&contract=60650
Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)
• Přijetí opatření k nápravě odesláno 26.05.2021, doručeno v souladu se zákonem s termínem
do 28.02.2022
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Vnitřní předpis a směrnice
• - směrnice č. 2/2011 odpisování dlouhodobého majetku, ocenění reálnou hodnotou ze dne
23.11.2011
• - příloha ke směrnici o účetnictví: účtování majetku ze dne 31.12.2018 - účtování u DDHM není
a DDNHM není snížena hranice pro zařazování do majetku
• - směrnice pokladna ze dne 02.01.2004, limit je stanoven ve výši 40.000 Kč
• - vnitřní podpisové vzory ze dne 04.11.2014
• - směrnice č. 2/2014 o schvalování účetních závěrek ze dne 01.01.2014
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
• Zápis ze ZO ze dne 14.12.2020 - schválení rozpočtu obce na rok 2021
• ze dne 24.05.2021, schválení RO č. 7 bod č. 11
• ze dne 24.05.2021
•
schválení č.4 účetní závěrku 7.903.711,22 Kč
• bod č. 4 závěrečný účet obce s výrokem
• schválení výběru dodavatele na PD na bytový dům
• 22.11 plán inventur
• koupě pozemku p.č. 438/18 o výměře 401 m2
Zprávy o plnění přijatých opatření (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)
• Zpráva o plnění přijatých opatření doručena DS na JčK dne 17.08.2021 v souladu se zákonem.
Účetní závěrka obce a PO
• účetní závěrka obce k 31.12.2020
• - protokol o schválení účetní závěrky ze dne 24.05.2021
• - schválení účetní závěrky v ZO dne 24.05.2021 bod č .4
• - HV ve výši 7.903.711,22 Kč
• - účetní doklad č. 21-005-00010 ze dne 24.05.2021 ve výši 7.903.711,22 Kč
• - stavová zpráva odeslána do CSÚIS ze dne 10.06.2021
•
• Účetní závěrka ZŠ a MŚ Štěpánovice
• Schválena v ZO dne 08.02.2021 bod. č 9, protokol o schvalování účetní závěrky ZŠ a MŠ Štěpánovice
za rok 2020
• HV zisk 348,38 Kč rozdělení do fondu odměn 100 Kč , do rezervního fondu 248,38 Kč
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