Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Stejnopis č.: 1
Č. j.: KUJI 36984/2021 KO

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Dalečín
se sídlem Dalečín 30, 592 41 Dalečín, IČO: 00294179
za rok 2020
Přezkoumání hospodaření za rok 2020 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne 19. října 2020 podle § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Přezkoumání bylo provedeno dne
7. prosince 2020 jako dílčí přezkoumání a dne 28. dubna 2021 jako konečné přezkoumání
na základě žádosti obce v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření. Posledním
kontrolním úkonem, který předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření, bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních a projednání návrhu
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 28. dubna 2021.

Místo provedení přezkoumání:

Přezkoumání vykonali:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
pověření číslo 20215033310_1
- kontrolor:
pověření číslo 20205050517_1
- kontrolor:
pověření číslo 20205030163_1
- kontrolor:
pověření číslo 20205005373_10

Podklady předložili:

Obec Dalečín
Dalečín 30
592 41 Dalečín

Ing. Martina Boháčková Vejskalová
Bc. Petra Kozlíková Kolínská
Ing. Šárka Simandlová
Ing. Bc. Josef Šenk

Ing. Pavel Kadlec - starosta
Jana Gloserová - účetní

Předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání uvedené v § 2 odst. 1 a 2
zákona o přezkoumávání hospodaření. 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.
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 708907491
ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

A. Výsledek přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Dalečín byly zjištěny následující chyby a nedostatky.
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně
peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
Právní předpis: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
§ 84 odst. 2 písm. p) - Zastupitelstvo obce nevyslovilo souhlas se vznikem pracovněprávního
vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva., Obec dne 2. 9. 2020 uzavřela dohodu o
provedení práce na sepsání kroniky obce se členem zastupitelstva obce. Tato dohoda
nebyla schválena zastupitelstvem obce.
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
§ 29 odst. 1 - Územní celek inventarizací neověřil, zda skutečný stav odpovídá stavu v
účetnictví., Kontrolou předložené inventarizace majetku za rok 2020 byl zjištěn rozdíl ve výši
1 200 Kč u účtu 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek. Pořizovací náklady z roku
2019 nebyly zahrnuty do pořizovací ceny majetku zařazeného v roce 2020.

B. Plnění opatření při jat ých k nápravě chyb a nedostat ků
Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby
a nedostatky nebo tyto nedostatky již byly napraveny.
Při dílčím přezkoumání za rok 2020 byly zjištěny následující chyby a nedostatky:
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně
peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
Právní předpis: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
§ 72 odst. 2 - Odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva byla poskytnuta přede dnem
přijetí usnesení zastupitelstva, kterým odměnu stanovilo.
Zastupitelstvo obce schválilo dne 29. 1. 2020 odměnu za výkon funkce pro neuvolněnou
místostarostku obce ve výši 11 000 Kč. Obec v rozporu se zákonem vyplatila uvedenou
odměnu již od 1. 1. 2020, tzn. za celý měsíc leden 2020.
napraveno

C. Závěr
I.

Při přezkoumání hospodaření obce Dalečín za rok 2020
byly zjištěny chyby a nedostatky
uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření, a to:
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Nedostatky, spočívající v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení
účetnictví
- Územní celek inventarizací neověřil, zda skutečný stav odpovídá stavu v účetnictví.
(neprůkazné)
Nedostatky, spočívající v porušení povinností nebo překročení působnosti územního
celku stanovených zvláštními právními předpisy
- Zastupitelstvo obce nevyslovilo souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi
obcí a členem zastupitelstva. (překročení působnosti)
II.

Rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:
Při přezkoumání hospodaření za rok 2020 nebyla zjištěna rizika vyplývající z chyb
uvedených v části C. I. této zprávy, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření
územního celku v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
Poměrový ukazatel

Hodnota ukazatele

Podíl pohledávek na rozpočtu

6,66 %

Podíl závazků na rozpočtu

2,53 %

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

0,24 %

Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům

0,95 %

Ukazatel likvidity

12,29

Komentář: Stav dlouhodobých pohledávek ke dni 31. 12. 2020 je 227 900 Kč.

Fiskální pravidlo (podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky)

0,00 %

Dluh nepřekročil 60 % průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.
IV. Ostatní upozornění a sdělení:
- Upozorňujeme, že v případě, kdy není v kupní smlouvě oddělena pořizovací cena pro
pozemek a budovu, oceňuje se majetek poměrem stanoveným na základě znaleckého
posudku nebo postupem dle oceňovacích předpisů.
- Upozorňujeme, že majetek v případech bezúplatného nabytí (s výjimkou převodu mezi
vybranými účetními jednotkami) se oceňuje reprodukční pořizovací cenou.
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Za Krajský úřad Kraje Vysočina dne 30. dubna 2021
Ing. Martina Boháčková Vejskalová
………………………………………….
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Bc. Petra Kozlíková Kolínská
………………………………………….
kontrolor

Ing. Šárka Simandlová
………………………………………….
kontrolor

Ing. Bc. Josef Šenk
………………………………………….
kontrolor

Poučení
Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je současně zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného
uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona o přezkoumávání hospodaření,
k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání nebo
okamžikem vzdání se práva podat písemné stanovisko územního celku.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona o
přezkoumávání hospodaření projednána – viz Záznam o projednání návrhu zprávy ze dne
28. dubna 2021.
Územní celek má na základě § 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření právo
doručit kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání písemné stanovisko k návrhu zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření obsahující námitky ke kontrolním zjištěním
a požadovat jeho přiložení ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, a to do 15 dnů
ode dne předání návrhu této zprávy.
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání
hospodaření povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této
zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci
přezkoumávajícímu orgánu tj. Krajskému úřadu Kraje Vysočina, 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 o přezkoumávání
hospodaření 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.
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Za nepřijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření, za nepodání písemné informace o přijetí opatření a za neuvedení
lhůty, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění
přijatých opatření lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření pokutu do výše 50 000 Kč.
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje výsledky přezkoumání a přílohu
Písemnosti využité pří přezkoumání obsahující 4 strany.

Rozdělovník:
Stejnopis

Počet výtisků

Předáno

Převzal

1

1x

Obec Dalečín

do datové schránky

1

1x

Krajský úřad Kraje Vysočina

odbor kontroly
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PŘÍLOH A
Písemnosti využité při přezkoumání
Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Dalečín byly využity následující písemnosti:
Pravidla rozpočtového provizoria - pro rok 2020 schválena zastupitelstvem obce dne
27. 11. 2019, zveřejněna od 9. 12. 2019 dosud na internetových stránkách obce včetně
oznámení na úřední desce obce, kde jsou zveřejněna a kde je možno nahlédnout do listinné
podoby
Návrh rozpočtu - na rok 2020 zveřejněn na úřední desce od 9. 1. 2020 do 31. 1. 2020
a internetových stránkách obce od 9. 1. 2020 - dosud
Schválený rozpočet - na rok 2020 schválen zastupitelstvem obce dne 29. 1. 2020, zveřejněn
dne 31. 1. 2020 - dosud, na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce obce,
kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - pro příspěvkovou organizaci
„Základní a Mateřská škola Dalečín“ schváleno zastupitelstvem obce dne 29. 1. 2020,
sděleno dopisem ze dne 6. 2. 2020
Rozpočtová opatření - schválena starostou obce (pravomoc k provádění rozpočtových
opatření schválena zastupitelstvem obce dne 25. 9. 2019):
č. 1 dne 4. 3. 2020, zveřejněno dne 4. 3. 2020 - dosud
č. 2 dne 1. 4. 2020, zveřejněno dne 1. 4. 2020 - dosud
č. 3 dne 20. 4. 2020, zveřejněno dne 6. 5. 2020 - dosud
č. 4 dne 4. 5. 2020, zveřejněno dne 13. 5. 2020 - dosud
č. 5 dne 12. 5. 2020, zveřejněno dne 13. 5. 2020 - dosud
č. 7 dne 21. 8. 2020, zveřejněno dne 7. 9. 2020 - dosud
č. 9 dne 16. 9. 2020, zveřejněno dne 7. 10. 2020 - dosud
schválena zastupitelstvem obce:
č. 6 dne 27. 5. 2020, zveřejněno dne 1. 6. 2020 - dosud
č. 8 dne 16. 9. 2020, zveřejněno dne 22. 9. 2020 - dosud
schválená rozpočtová opatření zveřejněna na internetových stránkách obce a na úřední
desce obce zveřejněno oznámení, kde jsou zveřejněna a kde je možno nahlédnout
do listinné podoby
Závěrečný účet - návrh za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 30. 4. 2020 do 18. 6. 2020,
schválen zastupitelstvem obce dne 27. 5. 2020 s výrokem - bez výhrad. Schválený
závěrečný účet zveřejněn na úřední desce dne 1. 6. 2020 a na el.úř.desce dne 19. 6. 2020 dosud, na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce obce, kde je zveřejněn
a kde je možno nahlédnout do listinné podoby.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 30. 9. 2020
Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 30. 9. 2020
Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2020
Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2020
Hlavní kniha - stavy na účtech za období září 2020
Kniha došlých faktur - předložena ke dni 30. 9. 2020 (faktura č. 2000000001 až 2000000258)
Knihy odeslaných faktur - předloženy ke dni 30. 9. 2020 (faktura č. 3000001 až 3000031)
a (faktura č. 20200001 až 20200005)
Faktury:
- č. 003/2020 ze dne 13. 3. 2020 (KPF 2000000068) dodavatel Dušan Fiala IČO 70404291
na částku 13 583 Kč vč. DPH za nákup knihovny (police s podpěrami), uhrazena dne
19. 3. 2020 výpis č. 2020/42 (ČSOB, a.s.), zaúčtováno na účet 028
- č. 20200044 ze dne 2. 4. 2020 (KPF 2000000088) dodavatel KOVOK kontejnery s.r.o. IČO
04639642 na částku 107 811 Kč vč. DPH za nákup hákového kontejneru 2 ks, uhrazena dne
8. 4. 2020 výpis č. 2020/57 (ČSOB, a.s.), zaúčtováno na účet 022, inv. č. OD 000482 a OD
000483
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- č. 20200274 ze dne 9. 4. 2020 (KPF 2000000100) dodavatel Martin Kučera IČO 76110869
na částku 21 015 Kč vč. DPH za nákup PC PGS i3-9100F včetně Office 2019, uhrazena dne
23. 4. 2020 výpis č. 2020/66 (ČSOB, a.s.), zaúčtováno na účet 028, inv. číslo OD 000487
- č. 292020 ze dne 2. 9. 2020 (KPF 2000000245) dodavatel Milan Smolík IČO 25651736
na částku 281 572 Kč vč. DPH za provedené instalatérské práce v MŠ Dalečín, uhrazena
dne 17. 9. 2020 výpis č. 2020/145 (ČSOB, a.s.), zaúčtováno na účet 511
Bankovní výpisy - předloženy ke dni 30. 9. 2020 (ČSOB, ČNB - běžné účty, ČSOB - Fond
obnovy vody, ČSOB - voda)
Účetní doklad - za měsíc srpen č. 125 - 139
Pokladní kniha (deník) - předložena ke dni 30. 9. 2020
Pokladní doklady - za měsíce červen 2020 (příjmové a výdajové pokladní doklady
č. 20000244 – 20000289), září 2020 (příjmové a výdajové pokladní doklady č. 20000358 –
20000399)
Evidence poplatků - předložena ke dni 30. 9. 2020 (TKO, psi)
Mzdová agenda - rekapitulace mezd souhrnná za měsíc září 2020
Odměňování členů zastupitelstva - platné pro rok 2020 schváleno na ustavujícím zasedání
zastupitelstva dne 2. 11. 2018 a dne 29. 1. 2020 (změna výše odměny pro místostarostku)
Účetní závěrka obce Dalečín za rok 2019 schválena zastupitelstvem obce dne 27. 5. 2020,
protokol o schválení účetní závěrky ze dne 1. 6. 2020
Schválení účetní závěrky příspěvkové organizaci „Základní a Mateřská škola Dalečín“ za rok
2019 zastupitelstvem obce dne 27. 5. 2020
Smlouvy o převodu majetku:
Kupní smlouva (obec jako kupující) na nákup spoluvlastnického podílu pozemku i.d. 3/700
k pozemku p.č. 321 o výměře 699 m2 v k. ú. Karasín ze dne 20. 4. 2020 s právními účinky
vkladu do katastru nemovitostí ke dni 28. 4. 2020, schválená zastupitelstvem obce dne
19. 9. 2018, kupní cena uhrazena dne 28. 5. 2020 výpis č. 90/2020 (ČSOB, a.s.)
Kupní smlouva (obec jako kupující) na nákup pozemku p.č. 774/7 o výměře 64 m2, p.č. 774/8
o výměře 48 m2, p.č. 774/9 o výměře 39 m2 a 774/12 o výměře 805 m2 v k. ú. Dalečín ze dne
24. 2. 2020 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 2. 3. 2020, schválená
zastupitelstvem obce dne 27. 11. 2019, kupní cena uhrazena dne 11. 5. 2020 výpis
č. 79/2020 (ČSOB, a.s)
Darovací smlouvy:
- ze dne 10. 2. 2020, finanční dar Diecézní charitě Brno IČO 44990260 ve výši 39 000 Kč (na
charitní pečovatelskou službu), schváleno zastupitelstvem obce dne 27. 11. 2019, uhrazeno
dne 17. 2. 2020 výpis č. 2020/23 (ČSOB, a.s.)
- ze dne 25. 6. 2020, finanční dar spolku Portimo, o.p.s. IČO 45659028 ve výši 6 000 Kč,
schváleno starostou obce, uhrazeno dne 30. 6. 2020 výpis č. 2020/109 (ČSOB, a.s.)
Dohody o provedení práce - ze dne 20. 7. 2020 (úklidové práce)
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 27. 11. 2019
ze dne 29. 1., 22. 4., 27. 5., 22. 7. a 16. 9. 2020
Při druhém dílčím přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
Střednědobý výhled rozpočtu - návrh na roky 2021 až 2023, zveřejněn na úřední desce
a internetových stránkách obce od 26. 10. 2020 do 18. 11. 2020, schválen zastupitelstvem
obce dne 18. 11. 2020, schválený střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn od 7. 12. 2020
na internetových stránkách obce včetně oznámení na úřední desce obce, kde je zveřejněn
a kde je možno nahlédnout do listinné podoby
Rozpočtová opatření - schválena starostou obce:
č. 10 dne 16. 10. 2020, zveřejněno od 3. 11. 2020,
č. 12 dne 9. 11. 2020, zveřejněno od 7. 12. 2020,
č. 14 dne 15. 12. 2020, zveřejněno od 29. 12. 2020,
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schválená rozpočtová opatření zveřejněna na internetových stránkách obce a na úřední
desce obce zveřejněno oznámení, kde jsou zveřejněna a kde je možno nahlédnout
do listinné podoby
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2020
Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2020
Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2020
Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2020
Hlavní kniha - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2020
Kniha došlých faktur - předložena ke dni 31. 12. 2020 (faktura č. 2000000001
až 2000000369)
Kniha odeslaných faktur - předložena ke dni 31. 12. 2020 ((faktura č. 3000001 až 3000078)
a (faktura č. 20200001 až 20200005))
Faktury:
- č. 200100304 ze dne 6. 10. 2020 (KPF č. 2020/268) dodavatel Vladislav Fajmon IČO
07124520 na částku 20 396 Kč vč. DPH za nákup motorové pily STIHL MS 261, uhrazena
dne 7. 10. 2020 výpis č. 155 (ČSOB, a.s.), zaúčtováno na účet 028, inv. č.
Ves-000070
- č. FV-2020-200-001459 ze dne 29. 10. 2020 (KPF č. 2020/293) dodavatel VEZEKO s.r.o.
IČO 26273349 na částku 49 807 Kč vč. DPH za nákup podvozku pod hasičskou skříň 14",
uhrazena dne 3. 11. 2020 výpis č. 169 (ČSOB, a.s.), zaúčtováno na účet 022, inv.č.
0D-000498
- č. 201001850 ze dne 10. 12. 2020 (KPF č. 2020/346) dodavatel Duffek s.r.o. IČO
04768663 na částku 13 649 Kč vč. DPH za nákup pracovního stejnokroje PS II komplet - 8
ks, uhrazena dne 15. 12. 2020 výpis č. 192 (ČSOB, a.s.), zaúčtováno na účet 902, inv. č.
OD-000509
- č. 5207005 ze dne 1. 12. 2020 (KPF č. 2020/351) dodavatel AB-STORE s.r.o. IČO
28459423 na částku 18 884 Kč vč. DPH za nákup nádob na zimní posyp 120l - 6 ks,
uhrazena dne 17. 12. 2020 výpis č. 194 (ČSOB, a.s.), zaúčtováno na účet 028, inv.č.
Hlub-000074, Ves-000073, OD-000513
- č. 202020 ze dne 13. 12. 2020 (KPF č. 2020/348) dodavatel Martin Glosner s.r.o. IČO
75735504 na částku 37 478 Kč (neplátce DPH) za "elektromontážní práce v KD" (POVV),
uhrazena dne 15. 12. 2020 výpis č. 192 (ČSOB, a.s.), zaúčtováno na účet 511
- č. 2020-08 ze dne 30. 11. 2020 (KPF č. 2020/336) dodavatel Podsedník Martin IČO
75657333 na částku 118 711 Kč vč. DPH za "rekonstrukci kuchyně a vstupní haly KD"
(POVV), uhrazena dne 11. 12. 2020 výpis č. 190 (ČSOB, a.s.), zaúčtováno na účet 511
- č. 207085 ze dne 19. 12. 2020 (KPF č. 2020/352) dodavatel JSP Interiér s.r.o. IČO
26956489 na částku 100 000 Kč (PDP) za "provedení dřevěných obkladů" (POVV),
uhrazena na základě zálohové faktury č. 2008018 ze dne 18. 11. 2020 a uhrazené dne
19. 11. 2020 výpis č. 178 (ČSOB, a.s.), zaúčtováno na účet 511
- č. 017 ze dne 17. 12. 2020 (KPF č. 2020/353) dodavatel Petr Novotný IČO 75657929
na částku 16 036 Kč (neplátce DPH) za "rekonstrukce vodovodu KD" (POVV), uhrazena dne
22. 12. 2020 výpis č. 197 (ČSOB, a.s.), zaúčtováno na účet 511
Bankovní výpisy - předloženy ke dni 31. 12. 2020 (ČSOB, ČNB - běžné účty, ČSOB - spořící,
ČSOB - Fond obnovy vody, ČSOB - voda)
Účetní doklady - za měsíc říjen 2020 (doklady k bankovnímu výpisu ČSOB, a.s. č. 155
ze dne 7. 10. 2020 až č. 162 ze dne 22. 10. 2020)
Pokladní kniha - předložena ke dni 31. 12. 2020
Pokladní doklady - za měsíc říjen až listopad 2020 (příjmové a výdajové pokladní doklady
č. V20000400 až č. V20000457)
Evidence poplatků - předložena ke dni 31. 12. 2020 (TKO, psi)
Inventurní soupisy majetku a závazků - sestaveny ke dni 31. 12. 2020
- Plán inventur ze dne 21. 12. 2020
- Prezenční listina účastníků školení k zajištění inventarizace a způsobu jejího provádění
ze dne 21. 12. 2020
- Inventarizační zpráva ze dne 31. 1. 2021
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Mzdová agenda - předložena rekapitulace mezd za měsíc prosinec 2020
Odměňování členů zastupitelstva - platné pro rok 2020 schváleno na ustavujícím zasedání
zastupitelstva dne 2. 11. 2018 a dne 29. 1. 2020 (změna výše odměny pro místostarostku)
Rozvaha a Příloha příspěvkové organizace obce „Základní škola a Mateřská škola Dalečín"
předložena ke dni 31. 12. 2020
Smlouvy o dílo - Smlouva o dílo ze dne 27. 7. 2020 na dodávku a montáž prvků na dětské
a workoutové hřiště, dodavatel MONOTREND s.r.o. IČO 29320313 cena díla 589 945,18 Kč
vč. DPH, schváleno zastupitelstvem obce dne 22. 7. 2020
- Dodatek č. 1 ze dne 21. 9. 2020 ke smlouvě o dílo ze dne 27. 7. 2020 o změně termínu
plnění
- faktura č. 2020200187 (KPF č. 2020/325) ze dne 26. 11. 2020 dodavatel MONOTREND
s.r.o. IČO 29320313 na částku 442 700,28 Kč vč. DPH za herní prvky - dětské hřiště u ZŠ
Dalečín, uhrazeno dne 27. 11. 2020 výpis č. 182 (ČSOB, a.s.)
- faktura č. 2020200188 (KPF č. 2020/326) ze dne 26. 11. 2020 dodavatel MONOTREND
s.r.o. IČO 29320313 na částku 147 244,90 vč. DPH za herní prvky - místní část Veselí,
Dalečín, uhrazeno dne 27. 11. 2020 výpis č. 182 (ČSOB, a.s.)
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod):
- Kupní smlouva (obec jako kupující) za nákup pozemku p.č. 75/1 (součástí stavba č.p. 5)
o výměře 707 m2, p.č. 41 o výměře 36 m2, p.č. 962/16 o výměře 68 m2, p.č. 962/19
o výměře 123 m2 a p.č. 1061 o výměře 12 m2 v k. ú. Dalečín ze dne 15. 10. 2020 s právními
účinky vkladu ke dni 27. 10. 2020, koupě schválena zastupitelstvem dne 16. 9. 2020
- Darovací smlouva (obec obdarovaná) na pozemky p.č. 275/2 o výměře 451 m2 a p.č. 1073
o výměře 17 m2 v k.ú. Dalečín ze dne 11. 11. 2020 s právními účinky vkladu ke dni
30. 11. 2020, schváleno zastupitelstvem dne 13. 4. 2017
Darovací smlouvy:
- ze dne 7. 12. 2020 na finanční dar ve výši 1 824 Kč Diecézní charitě Brno (na charitní
a pečovatelskou službu), schváleno zastupitelstvem obce dne 18. 11. 2020, finanční dar
vyplacen dne 11. 12. 2020 výpis č. 190 (ČSOB, a.s.)
- ze dne 23. 11. 2020 na finanční dar ve výši 5 800 Kč pro SDH Hluboké, schválená
starostou obce dne 23. 11. 2020, finanční dar vyplacen dne 23. 11. 2020, výdajový pokladní
doklad č. 452
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - Kraj Vysočina a obec Dalečín
neinvestiční dotace z Fondu Vysočiny POVV "Oprava KD Dalečín 2020" FV02759.0456
ve výši 127 000 Kč ze dne 21. 10. 2020
- žádost ze dne 26. 6. 2020
- závěrečná zpráva a vyúčtování ze dne 5. 1. 2021
Dohody o provedení práce - ze dne 2. 9. 2020 (sepsání kroniky obce Dalečín)
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - předloženy ze dne 16. 9. 2020,
18. 11. 2020 a 16. 12. 2020
Výsledky kontrol zřízených organizací - Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly u
příspěvkové organizace „Základní a Mateřská škola Dalečín“ za rok 2020 ze dne 31. 3. 2021

Boháčková Vejskalová Martina Ing.Simandlová Šárka Ing.

Kozlíková Kolínská Petra Bc.

Šenk Josef Ing. Bc.
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