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Z p r á v a  o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 

městyse Besednice, IČO 00245798 
 

 

 
Přezkoumání bylo vykonáno na Krajském úřadu Jihočeského kraje ve dnech:  

od 20.11.2020 do 27.11.2020 jako dílčí přezkoumání 
a 

04.03.2021 a 16.03.2021 jako konečné přezkoumání 
 

 

Přezkoumání hospodaření městyse Besednice za rok 2020 ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se 
DSO) 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 01.10.2020 Krajským úřadem 

Jihočeského kraje doručením písemného oznámení. 

 
 

Přezkoumané období od 01.01.2020 do 31.12.2020. 

 

  

Přezkoumání vykonaly: 

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Marie Housková 

 
 

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. 390/2020 OEKO-PŘ ze dne 27. 7. 2020. 

 

 
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno 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. Alena Koukolová - starostka 

 Marie Brunová - účetní 
             

spisová značka: OEKO-PŘ 63909/2020/jilu 
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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 smlouvy o úvěru uzavřené dne 30. 6. 2020 -byl učiněn dne 16.03.2021. 

 
 

A.  Výsledek dílčích přezkoumání 
 

A.I.  Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2020 

 

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 2020 

 

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky. 

 

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. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících  

se rozpočtových prostředků  

- přezkoumán: Ano 

 

2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů  

- přezkoumán: Ano 

 

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

- přezkoumán: Ano 

Městys neprovozuje podnikatelskou činnost. 

 

4. 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 

 

5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů  

o účetnictví  

- přezkoumán: Ano 
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6. 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 

Městys nehospodaří s takovými prostředky. 

 

7. 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 

 

8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku  

- přezkoumán: Ano 

 

9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní 

celek  

- přezkoumán: Ano 

 

10. 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 

 

11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi  

- přezkoumán: Ano 

 

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

- přezkoumán: Ano 

Městys neručí za takové závazky. 

 

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

- přezkoumán: Ano 

Městys nemá takové zástavy. 

 

14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku  

- přezkoumán: Ano 

Městys vede věcná břemena analyticky. 

 

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

- přezkoumán: Ano 

 

16. 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 
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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 jako poskytovatel transferu nedodržel postupy účtování transferů s povinností vypořádání. 

Popis zjištěné chyby a nedostatku:  

Kontrolou zaúčtování poskytnuté dotace s povinností vyúčtování Kulturnímu a zábavnímu spolku Vltavín,  
IČO 606 30 311 ve výši 49.000,00 Kč bylo zjištěno, že účetní jednotka nedodržela postupy účtování transferů 

s povinností vypořádání. Poskytovatel dotace účtoval o předpisu závazku (373/345), následně o úhradě 
(345/231) a o vyúčtování (572/373). Vyúčtování poskytnuté dotace bylo poskytovateli předloženo dne 

14.01.2020, následně byla dne 17.02.2020 provedena veřejnosprávní kontrola o způsobu čerpání dotace.  

K vyúčtování zálohy na transfer tudíž mělo dojít až v následujícím účetním období, proto měl být vytvořen 
dohadný účet. Správně mělo být účtováno o úhradě zápisem 373/231, následně o vytvoření dohadného účtu 

zápisem 572/389 a po kontrole vyúčtování mělo dojít k odúčtování dohadného účtu (389/345) a vyúčtování 
dotace (345/373).  

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.  

Název opatření:  Účetní doklady k účtování o dataci na níže popsanou akci. 

Opatření splněno dne:  31.12.2020 
Popis plnění opatření: Kontrolou zaúčtování dotace na realizaci projektu „Modernizace výuky 

fyziky, chemie a přírodopisu na Základní škole Besednice", s povinností vyúčtování bylo zjištěno, že účetní 

jednotka postupovala při účtování podle ČÚS 703 Transfery. 

Opatření bylo splněno: Napraveno. 

 

 

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. 

Popis zjištěné chyby a nedostatku:  

Smlouva o dílo č. 11/2018 uzavřená dne 19. 6. 2018 se zhotovitelem Kostečka Group spol. s r.o. Velešín   

na dodávku a montáž tepelného čerpadla, zahájení prací 1. 7. 2018, dokončení prací do 30. 9. 2018, cena 
díla bez DPH 781.182 Kč + 21 % DPH tj. 164.048 Kč 

uveřejněno na profilu zadavatele dne 20. 11. 2018 pod č. ID VZ0059118 

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.  

Název opatření:  smlouva o dílo uzavřená s firmou VIDOX, s.r.o. 
Opatření splněno dne:  27.11.2020 

Popis plnění opatření: Kontrolou smlouvy o dílo uzavřenou městysem Besednice s firmou VIDOX, 

s.r.o. dne 12. 5. 2020 na smluvní cenu ve výši 18.531.000 Kč včetně DPH byl zjištěno, že městys Besednice 
zveřejnil tuto smlouvu dne 12. 5. 2020 na profilu zadavatele. 

Opatření bylo splněno: Napraveno. 
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D.  Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2020 
 
 

D.I.  Při přezkoumání hospodaření městyse za rok 2020 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.  

 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

 
 

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  ...................................................  1,71 % 
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ........................................................  3,64 % 

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku  ....................  11,67 % 
 

 

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: 9 461 563,31 Kč 

 

60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 15 229 131,43 Kč 
 

 
 

D.V.      Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek 

Územní celek je povinen zveřejnit návrh rozpočtu (§ 11 odst. 3 Územní samosprávný celek zveřejní návrh 
rozpočtu na svých internetových stránkách a na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho 

projednávání na zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku. Na internetových stránkách  
se zveřejňuje úplné znění návrhu. Na úřední desce může být návrh zveřejněn v užším rozsahu, který 

obsahuje alespoň údaje o příjmech a výdajích rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění 

rozpočtové skladby. Územní samosprávný celek současně oznámí na úřední desce, kde je návrh rozpočtu 
zveřejněn a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Zveřejnění musí trvat až do schválení 

rozpočtu.)  
 

Územní samosprávný celek zveřejní rozpočet /schválený materiál/ na svých internetových stránkách do 30 
dnů ode dne jeho schválení a současně oznámí na úřední desce, kde je zveřejněn v elektronické podobě  

a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Tímto způsobem musí být zpřístupněn až do schválení 

rozpočtu na následující rozpočtový rok. 
 

Územní celek je povinen zveřejnit návrh střednědobého výhledu rozpočtu (§ 3 odst. 3 Územní samosprávný 
celek zveřejní návrh střednědobého výhledu rozpočtu na svých internetových stránkách a na úřední desce 

nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva územního 

samosprávného celku. Na internetových stránkách se zveřejňuje úplné znění návrhu. Na úřední desce může 
být návrh zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o příjmech a výdajích v jednotlivých 

letech a o dlouhodobých závazcích a pohledávkách. Územní samosprávný celek současně oznámí na úřední 
desce, kde je návrh střednědobého výhledu rozpočtu zveřejněn a kde je možno nahlédnout do jeho listinné 

podoby. Zveřejnění musí trvat až do schválení střednědobého výhledu rozpočtu.) 
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Územní samosprávný celek zveřejní střednědobý výhled rozpočtu /schválený materiál/ na svých 

internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení a současně oznámí na úřední desce, kde je 

zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Tímto způsobem musí 
být zpřístupněn až do schválení nového střednědobého výhledu rozpočtu. 

 
Územní celek je povinen zveřejnit návrh závěrečného účtu (§ 17 odst. 6 Územní samosprávný celek zveřejní 

návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření na svých internetových 

stránkách a na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání 
zastupitelstva územního samosprávného celku. Na internetových stránkách se zveřejňuje úplné znění návrhu 

včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Na úřední desce může být návrh zveřejněn v užším 
rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek 

druhového třídění rozpočtové skladby a závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Zveřejnění musí 

trvat až do schválení závěrečného účtu.) 
 

Územní samosprávný celek zveřejní závěrečný účet /schválený materiál/ včetně zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení a současně 

oznámí na úřední desce, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné 
podoby. Tímto způsobem musí být zpřístupněn až do schválení závěrečného účtu za následující rozpočtový 

rok. 

 
Rozpočtová opatření se provádí před provedením rozpočtově nezajištěného výdaje. (Po provedení 

rozpočtově nezajištěného výdaje lze rozpočtové opatření provést pouze při živelní pohromě nebo havárii 
ohrožující životy a majetek, při plnění peněžní povinnosti uložené pravomocným rozhodnutím, při obdržení 

dotace před koncem kalendářního roku nebo pokud se jedná o finančních prostředky podle § 28 odst. 12.) 

Schválené rozpočtové opatření se zveřejňuje podle § 11 odst. 4 obdobně. (Územní samosprávný celek 
zveřejní rozpočtové opatření na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení a současně 

oznámí na úřední desce, kde je zveřejněno v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho 
listinné podoby. Tímto způsobem by mělo být rozpočtové opatření zpřístupněno až do schválení rozpočtu  

na následující rozpočtový rok. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Vyhotovení zprávy: 
České Budějovice, dne 16.03.2021 

 
 

 

 
 

 
 

 

Jména a podpisy kontrolorek zúčastněných na přezkoumání hospodaření: 
 

 
 

Marie Housková 

……………………………….…………………………. 
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání 
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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 12 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. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Ing. Alena Koukolová 

…………………………………………. 
starostka městyse 
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Seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání: 
 

 
Návrh rozpočtu 

• na rok 2020 byl návrh rozpočtu zveřejněn od 25. 11. 2019 do 20. 12. 2019 včetně fondů SF a FOVM 

•  

• návrh rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2020 byl zveřejněn od 25. 11. 2019 do 20. 12. 2019 

Rozpočtová opatření 

• pověření starostky ke schvalování rozpočtových opatření 13. 12. 2018 usn. 19/2018  

• RO 9/2020 schváleno starostkou dne 1. 7. 2020, zveřejněno na webových stránkách dne  

28. 7. 2020, ZO na vědomí dne 17. 9. 2020 

• RO 3/2020 schváleno starostkou dne 13. 3. 2020, zveřejněno na webových stránkách dne  
31. 3. 2020, ZO na vědomí dne 11. 5. 2020 

• RO 4/2020 schváleno starostkou dne 30. 3. 2020, zveřejněno na webových stránkách dne  

31. 3. 2020, ZO na vědomí dne 11. 5. 2020 
Schválený rozpočet 

• rozpočet na rok 2020 městyse byl schválen na jednání ZM dne 12. 12. 2019 jako schodkový 

rozpočet, Příjmy 19.750.000,- Kč, výdaje 22.825.000,-Kč, financování 3.075.000,- Kč, závazný 

ukazatel pro úřad je paragraf, závazné ukazatele zřízené příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Besednice- 
neinvestiční transfery ve výši 2.724.000,-Kč a investiční transfery ve výši 180.000,-Kč 

•  

• -schválený materiál byl zveřejněn od 20. 12. 2019 na webových stránkách obce 

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím 

• závazné ukazatele zřízené příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Besednice- neinvestiční transfery ve výši 
2.724.000,-Kč a investiční transfery ve výši 180 000,-Kč-schválené dne 12. 12. 2019 na jednání ZO 

• -oznámení ze dne 20. 12. 2019 

• -oznámení ze dne 30. 3. 2020 

• -oznámení ze dne 1. 7. 2020 

Střednědobý výhled rozpočtu 

• sestaven na roky 2019-2022 

• zveřejněn na webových stránkách obce dne 15. 2. 2018 dosud 

• návrh SRV sestaven na roky 2020-2022, zveřejněn od 1. 12. 2020 do 20. 12. 2020 
Závěrečný účet 

• návrh závěrečného účtu za rok 2019 byl zveřejněn od 8. 6. 2020 do 8. 7. 2020 

• schválený materiál byl zveřejněn od 8. 7. 2020 

Faktura 

• FP číslo 20026 ze dne 29. 5. 2020 ve výši 13.371 Kč za oprava sakrálních staveb 

• předpis-účetní doklad číslo 20-001-00340 ze dne 26. 10. 2020 

• úhrada-účetní doklad číslo 20-801-00201 ze dne 29. 10. 2020, potvrzení o provedené platbě ze dne 

29. 10. 2020 od ČS, a.s. 
Faktura 

• FP číslo 20026 ze dne 29. 5. 2020 ve výši 13.371 Kč za sečení kolem cest 

• předpis-účetní doklad číslo 20-001-00161 ze dne 3. 6. 2020 

• úhrada-účetní doklad číslo 20-801-00102 ze dne 3. 6. 2020, bankovní výpis číslo  

Faktura 

• FP číslo 200850 ze dne 28. 7. 2020 ve výši 10.296 Kč za stojan na kola 

• předpis, zařazení na majetkový účet-účetní doklad číslo 20-001-00233 ze dne 28. 7. 2020 

• úhrada-účetní doklad číslo 20-801-00142 ze dne 31. 7. 2020, bankovní výpis číslo  
Faktura 

• FP číslo 2020/13 ze dne 17. 1. 2020 ve výši 47.432 Kč za posypovou sůl 

• předpis-účetní doklad číslo 20-001-00012 ze dne 20. 1. 2020 

• úhrada-účetní doklad číslo 20-801-00011 ze dne 20. 1. 2020, bankovní výpis číslo  

Hlavní kniha 

• 10/2020 
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Hlavní kniha 

• 12/2020 
Inventurní soupis majetku a závazků 

• pán inventur ze dne 20.11.2020 

• zápis o proškolení členů inv. komise - 24.    11.2020 

• jmenování inv. komise - ze dne 20.11.2020 

• inv. zpráva za rok 2020 - ze dne 28.01.2021 

• inv. soupis účtu 236 

• inv. soupis účtu 419 

• inv. soupis účtu 455 

• inv. soupis účtu 069 

• inv. soupis účtu 062 

• inv. soupis účtu 022 - inv. číslo 022004, inv. číslo 022012, inv. číslo 022021 

• inv. soupis účtu 021 0100 - č. p. 307, š. p. 308, č. p. 97 vše v k. ú. Besednice  

• inv. soupis účtu 021 0102 - č. p. 94 

• inv. soupis účtu 031 0402 - zástavní právo 

Příloha rozvahy 

• k 31. 10. 2020 
Příloha rozvahy 

• k 31.12.2020 

Rozvaha 

• k 31. 10. 2020 
Rozvaha 

• k 31.12.2020 

Účetní doklad 

• účetní doklad číslo 20-007-00117 ze dne 31.12.2020 dohad neinv. dotace s vyúčtováním v roce 2021 

Účetnictví ostatní 

• účetní závěrka městyse za rok 2019 byla schválena na jednání ZO dne ZO dne 25. 6. 2020 
usnesením číslo 159/2020 

• protokol o schválení účetní závěrky ze dne 25. 6. 2020 

• stavová zpráva ze dne 29. 6. 2020 

•  

• účetní závěrka PO MŠ a ZŠ Besednice za rok 2019 byla schválena na jednání ZO dne 25. 6. 2020 

usnesením číslo 158/2020 

• - rozdělení HV do fondů 

• -protokol o schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Besednice 

• -rozdělení HV do fondů 
Účtový rozvrh 

• platný pro kontrolované období 

Účtový rozvrh 

• platný pro kontrolované období 
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 

• k 31. 10. 2020 

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 

• k 31.12.2020 

Výkaz zisku a ztráty 

• k 31. 10. 2020 
Výkaz zisku a ztráty 

• k 31.12.2020 

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací 

• k 31. 12. 2019-ZŠ a MŠ Besednice 

• k 30. 6. 2020 ZŠ a MŠ Besednice 
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Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací 

• k 31. 12. 2019-ZŠ a MŠ Besednice 

• k 30. 6. 2020 ZŠ a MŠ Besednice 
Darovací smlouvy 

• Darovací smlouva uzavřená s FO P.M. dne 28. 1. 2020 ve výši 35.000 Kč na činnost obdarovaného 

Restaurace u Martínka 

• schváleno na jednání ZO dne 12. 12. 2019 usn. č. 124/2019 

• předpis-účetní doklad číslo 20-003-00028 ze dne 2. 1. 2020 

• úhrada-účetní doklad číslo 20-801-00039 ze dne 26. 2. 2020, výpis č. 39 z účtu vedeného u ČS, a.s. 

ze dne 26. 2. 2020  
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím 

• Smlouva o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1087/20, reg. č. 457-02-19/20 

•  

• -Poskytovatelem dotace podle této smlouvy je: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2,  

370 76 České Budějovice, IČO 70890650, zastoupený: Pavlem Hrochem, náměstkem hejtmanky, 
dále jako „poskytovatel"  

• -Příjemcem dotace podle této smlouvy je: Městys Besednice, Náměstí 52, 382 81 Besednice,  

IČO 00245798, zastoupené Ing. Alenou Koukolovou, starostkou, č. ú. 580015339/0800, dále jako 
„příjemce"  

• -Účelem dotace je poskytnutí peněžních prostředků na realizaci projektu „Oprava a renovace 

drobných sakrálních staveb na území městyse Besednice", dále jen „projekt".  

• -Realizace projektu bude dokončena nejpozději do 31. 10. 2020. Tento termín je rovněž termínem,  

v němž musí být dosaženo účelu dotace 

• -Celkové uznatelné výdaje jsou ve výši 42.857,14 Kč 

• -Příjemce je povinen užít dotaci jen k uvedenému účelu. Peněžní prostředky dotace nesmí být 
použity k jinému účelu a mohou být použity pouze za podmínek uvedených v žádosti v souladu  

s vhodnými a uznatelnými výdaji určenými Pravidly pro žadatele dotačního programu 

• -Peněžní prostředky dotace nesmí příjemce poskytnout jiným právnickým nebo fyzickým osobám, 
pokud nejde o úhrady spojené s realizací projektu, na který byly poskytnuty 

• -Výše dotace bude poskytnuta maximálně ve výši 30 000,- Kč bezhotovostním převodem z účtu 

poskytovatele č. 170320242/0300 na účet č. 580015339/0800, uvedeném v žádosti ze dne  
17. 3. 2020 

• -Vyplacení dotace na účet příjemce proběhne následujícím způsobem: a) 70 % celkové výše dotace 

(záloha ex ante), tj. 30 000,- Kč, bude vyplaceno po podpisu smlouvy nejpozději do 3 měsíců od 

schválení poskytnutí dotace Zastupitelstvem Jihočeského kraje,  

• -Příjemce je povinen dodržet procentuální podíl vlastních peněžních prostředků na realizaci projektu 
ve výši minimálně 30 % z celkových uznatelných výdajů projektu, který je stanoven dle předpokladu 

na částku 12 857,14 Kč. Při změně celkových uznatelných výdajů se vlastní peněžní prostředky 
přepočítávají dle uvedeného procentního podílu. 

• účetní doklad číslo 20-801-00114 příjem dotace 17. 6. 2020 ve výši 30. 000 Kč, potvrzení o přijaté 

platbě ČS, a.s. - ze dne 17. 6. 2020 ve výši 30.000 Kč 

•  

• e-mail poskytovatele-vyúčtování ke dni 11. 11. 2020 

• účetní doklad číslo 20-007-00075 ze dne 11. 11. 2020 

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím 

• Smlouva o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1399/20, reg. č. 414-01-006 

• Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo svým usnesením č. 173/2020/ZK-28 ze dne 25. června 
2020 podle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů") a ve smyslu Zásad Jihočeského kraje pro 

poskytování veřejné finanční podpory a Pravidel pro žadatele Dotačního programu Jihočeského kraje 
Podpora školství o poskytnutí dotace ve výši a za podmínek dále uvedených v této smlouvě.  
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• -Poskytovatelem dotace podle této smlouvy je: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2,  

370 76 České Budějovice, IČO 70890650, zastoupený: Mgr. Zdeňkem Dvořákem, náměstkem 

hejtmanky, na základě plné moci hejtmanky kraje ze dne 31. 5. 2017, č. ú. 170320242/0300, dále 
jako „poskytovatel"  

• -Příjemcem dotace podle této smlouvy je: Městys Besednice, Náměstí 52, 382 81 Besednice,  

IČO 00245798, zastoupené Ing. Alenou Koukolovou, starostkou, č. ú. 580015339/0800, dále jako 
„příjemce" Účel a charakter dotace, doba, v níž má být účelu dosaženo  

• -Účelem dotace je poskytnutí peněžních prostředků na realizaci projektu „Modernizace výuky fyziky, 

chemie a přírodopisu na Základní škole Besednice", dále jen „projekt". Na základě poskytnuté dotace 

budou provedeny pouze činnosti s definovanými výstupy dle podrobného rozpočtu projektu 
uvedeného v žádosti o dotaci. Celkové uznatelné výdaje společného projektu činí 95 000,- Kč 

• -Realizace projektu bude dokončena nejpozději do 30. 9. 2020. Tento termín je rovněž termínem,  

v němž musí být dosaženo účelu dotace 

• -Příjemce je povinen užít dotaci jen k účelu uvedenému v odst. 1 tohoto článku. Peněžní prostředky 
dotace nesmí být použity k jinému účelu a mohou být použity pouze za podmínek uvedených  

v žádosti v souladu s vhodnými a uznatelnými výdaji určenými Pravidly pro žadatele dotačního 
programu 

• -Peněžní prostředky dotace nesmí příjemce poskytnout jiným právnickým nebo fyzickým osobám, 

pokud nejde o úhrady spojené s realizací projektu, na který byly poskytnuty 

• -Výše dotace bude poskytnuta maximálně ve výši 57 000,- Kč bezhotovostním převodem z účtu 

poskytovatele č. 170320242/0300 na účet č. 580015339/0800, uvedeném v žádosti ze dne  
17. 3. 2020 

• -Vyplacení dotace na účet příjemce proběhne následujícím způsobem: a) 70 % celkové výše dotace 

(záloha ex ante), tj. 39 900,- Kč, bude vyplaceno po podpisu smlouvy nejpozději do 3 měsíců od 
schválení poskytnutí dotace Zastupitelstvem Jihočeského kraje, b) zbývající část do celkové výše 

dotace 30 %, tj. 17 100,- Kč, bude vyplacena do 2 měsíců po schválení konečného vyúčtování 

dotace a předání Závěrečné zprávy na předepsaném formuláři jako platba ex post ve výši 
prokázaných oprávněných výdajů se započtením zálohy 

• -Příjemce je povinen dodržet procentuální podíl vlastních peněžních prostředků na realizaci projektu 

ve výši minimálně 40 % z celkových uznatelných výdajů projektu, který je stanoven dle předpokladu 
na částku 38 000,- Kč. Při změně celkových uznatelných výdajů se vlastní peněžní prostředky 

přepočítávají dle uvedeného procentního podílu. 

• příjem dotace - účetní doklad číslo 20-801-00133 ze dne 15. 7. 2020 ve výši 39.900 Kč 

•  

• e-mail poskytovatele- vyúčtování ke dni 14. 10. 2020 

• vyúčtování zálohy UZ 00414 

• účetní doklad číslo 20-007-00071 ze dne 14. 10. 2020 
Smlouvy o dílo 

• smlouva o dílo uzavřená městysem Besednice s firmou VIDOX s.r.o. dne 12. 5. 2020 na smluvní 

cenu ve výši 18.531.000 Kč včetně DPH 

• zveřejnění na profilu zadavatele dne 12. 5. 2020 

Smlouvy o přijetí úvěru 

• smlouva o úvěru č. 99026233916 uzavřená dne 30. 6. 2020 s Komerční bankou, a.s. 

• - výše úvěru 8.500.000,- Kč jako investiční úvěr -municipální 

• - na akci: Rekonstrukce a přístavba objektu parc. č. st. 137, parc. č. 257/11, 252/2 v k. ú. Besednice  

• - schváleno na jednání ZM dne 25. 6. 2020 usn. č. 164/20 
Smlouvy o věcných břemenech 

• FV číslo 20-002-00026 ze dne 21. 7. 2020 ve výši 21.417 Kč úhrada za věcné břemeno dle smlouvy 

E.ON číslo sml. CB-014330047719/001 

• předpis-účetní doklad číslo 20-002-00026 ze dne 21. 7. 2020 

• 20-801-00160 ze dne 28. 8. 2020 úhrada VB, bankovní výpis  

• účtování VB-účetní doklad 20-007-00037 ze dne 16. 7. 2020 ve výši 5.633,96 Kč, návrh na vklad  
ze dne 16. 7. 2020 
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•  

• smlouva o zřízení věcného břemene číslo: CB-014330047719/001 uzavřená mezi obcí jako povinnou 

a firmou E.ON Distribuce, a.s. jako oprávněnou uzavřena dne 29. 6. 2020 

• jednorázová náhrada se sjednává ve výši 17.700 Kč bez DPH 

• schváleno na jednání ZO dne 25. 6. 2020 161/20 
Dokumentace k veřejným zakázkám 

• směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 1. 1. 2017 

• dodatek číslo 1 schváleno na jednání ZO dne 25. 4. 2020 s účinností ode dne 1. 5. 2020 

•  

• Rekonstrukce a přístavba objektu Na Kopci č. p. 97, Besednice 

• -přestavba nevyužívaného objektu bývalé mateřské školy na polyfunkční objekt s využitím především 

pro potřeby základní školy a dále pro zájmovou činnost v obci 

•  

• výběrové řízení bylo provedeno dodavatelsky-firmou Stavební poradna České Budějovice 

• - závěr po posouzení a hodnocení nabídek - doporučený dodavatel - firma VIDOX s.r.o. za nejnižší 
nabídkovou cenu 15.314.876 Kč bez DPH, včetně DPH 18.531.000 Kč 

•  

• -výběrové řízení uskutečněné obcí 

• Nákup stojanu na kola: 

• FP číslo 200850 ze dne 28. 7. 2020 ve výši 10.296 Kč za stojan na kola 

• předpis, zařazení na majetkový účet-účetní doklad číslo 20-001-00233 ze dne 28. 7. 2020 

• úhrada-účetní doklad číslo 20-801-00142 ze dne 31. 7. 2020, bankovní výpis číslo  

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

• -doručena na KÚ dne 7. 7. 2020 DS v zákonné lhůtě 
Vnitřní předpis a směrnice 

• směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 1. 1. 2017 

• dodatek číslo 1 schváleno na jednání ZO dne 25. 4. 2020 s účinností ode dne 1. 5. 2020 

Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití 

• městys má zřízen sociální fond a fond rozvoje vodohospodářského majetku 

• - rozpočet fondů je součástí schváleného rozpočtu na rok 2020 
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