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Z p r á v a  o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 

městyse Besednice, IČO 00245798 
 
 

 
Přezkoumání bylo vykonáno:  
v sídle územního celku dne 26.08.2021 jako dílčí přezkoumání 
na Krajském úřadu Jihočeského kraje od 28.02.2022 do 01.03.2022 jako konečné přezkoumání 
  
 
 
Přezkoumání hospodaření městyse Besednice za rok 2021 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 19.07.2021 Krajským úřadem 
Jihočeského kraje doručením písemného oznámení. 

 
 

Přezkoumané období od 01.01.2021 do 31.12.2021. 

 

  
Přezkoumání vykonaly: 

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Hana Masojídková 

- kontrolor: Ing. Lada Chlumecká – přítomna pouze na dílčím přezkoumání dne 26.08.2021 

 

 
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. 311/2021/OEKO-PŘ a č. 306/2021/OEKO-PŘ ze 
dne 13.07.2021.   
 
 
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. Alena Koukolová - starostka 

 Marie Brunová - účetní 

Spisová značka: OEKO-PŘ 61789/2021/jilu 
Číslo jednací: KUJCK 32851/202 
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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 VB v inventurním soupisu účtu 031 0507 - byl učiněn dne 01.03.2022. 

 
 

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 

 

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 neprovádí 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 
Městys neuzavřel smlouvu o sdružených prostředcích. 

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

- přezkoumán: Ano 

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 
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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 závazky fyzických a právnických osob. 

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

- přezkoumán: Ano 
Městys nemá zastavený majetek ve prospěch třetích osob. 

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

- přezkoumán: Ano 

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 
 

 

C.  Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech 

 
C.I.  Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech 

nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
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D.  Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2021 
 
 
D.I.  Při přezkoumání hospodaření městyse za rok 2021 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  ...................................................  0,55 % 
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ........................................................  9,53 % 
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku  ....................  11,14 % 
 
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: 8.559.653,52 Kč 
 
 
60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 13 729 080,23 Kč 
 
 
D.V.     Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek 
 
 
 
 
 
Vyhotovení zprávy: 
České Budějovice, dne 01.03.2022 
 
 
 
 
Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření: 
 
                  Ing. Hana Masojídková 
 
   Podepsáno zaručeným elektronickým podpisem 

…………….…………………….……………………. 
kontrolor pověřený řízením přezkoumání 

 
 
 

Ing. Lada Chlumecká – přítomna pouze na dílčím 
přezkoumání dne 26.08.2021 

 
 
 

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

kontrolor 
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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 10 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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Seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání: 
 
 
Návrh rozpočtu 

• Na rok 2021, zveřejněn od 01.12.2020 do 07.01.2021  
Rozpočtová opatření 

• Pověření ZM ze dne 13.12.2018 pro starostku obce ke schvalování rozpočtových opatření 
(č.19/2018) 

• Rozpočtové opatření č.4/2021 - schválila starostka městyse dne 01.03.2021, zveřejnění dne 
26.03.2021 

• Rozpočtové opatření č.10/2021 - schválila starostka městyse dne 14.07.2021, zveřejnění dne 
04.08.2021 

Schválený rozpočet 
• Na rok 2021, schválen v ZM dne 17.12.2020 (č. usnesení 205/2020) jako schodkový: příjmy ve výši 

18.160.000,00 Kč, výdaje ve výši 25.160.000,00 Kč, financování ve výši 7.000.000,00 Kč (na účtech 
městyse k 31.12.2020 zůstatek ve výši 18.010.837,87 Kč), schválený rozpočet zveřejněn dne 
07.01.2021 

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím 
• Rozpis rozpočtu městyse Besednice ZŠ a MŠ Besednice na rok 2021 ve výši 2.000.000,00 Kč ze dne 

22.12.2020 
Střednědobý výhled rozpočtu 

• Návrh střednědobého výhledu na roky 2022-2023 zveřejněn od 01.12.2020 do 07.01.2021, výhled 
schválen dne 17.12.2020 (usn. č. 206/2020), schválený výhled zveřejněn dne 07.01.2021 

Závěrečný účet 
• Za rok 2020, návrh zveřejněn od 08.06. do 08.07.2021, schválen v ZM dne 24.06.2021 (č. usnesení 

160/2020) s výrokem souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad, schválený závěrečný účet 
zveřejněn dne 02.07.2021 

Faktura 
• FD č. 20210069 vystavena dne 06.12.2021, za provedené zemní práce - kontejnerové stání Malče  

ve výši 11.011,00 Kč 
• předpis: ÚD č. 21-001-00370 ze dne 06.12.2021 (účet 042) 
• úhrada: výpis z BÚ u ČS ze dne 10.12.2021, obrat ve výši 11.011,00 Kč ze dne 10.12.2021, ÚD  

č. 21-801-00251 ze dne 10.12.2021 
Faktura 

• FD č. 210103768 vystavena dne 23.11.2021, za vozík za traktor ve výši 11.651,00 Kč 
• předpis a zařazení do majetku na účet 028: ÚD č. 21-001-00353  
• úhrada: VPD č. 21-701-00980 ze dne 26.11.2021, ÚD č. 21-701-00980 ze dne 26.11.2021 

Faktura 
• FD č. FV/21/041 vystavena dne 06.05.2021, dodavatel: Josef Kajgr, Římov, IČO 63902958,  

za opravu a montáž pneu ve výši 80.726,00 Kč 
• předpis: ÚD č. 21-001-00111 ze dne 06.05.2021 
• úhrada: výpis z BÚ u ČS č. 13, obrat ve výši 80.726,00 Kč ze dne 10.05.2021, ÚD č. 21-801-00098 

ze dne 10.05.2021 
•  
• FD č. 2/21 vystavena dne 26.01.2021, dodavatel: Koozle, s. r. o., Kamenný Újezd, IČO 07169671, 

krabička na zoubky ve výši 8.950,00 Kč 
• předpis: ÚD č. 21-001-00029 ze dne 26.01.2021 
• úhrada: výpis z BÚ u ČS č. 4, obrat ve výši 8.950,00 Kč ze dne 09.02.2021, ÚD č. 21-801-00028  

ze dne 09.02.2021 
•  
• FD č. 2/2021 vystavena dne 26.04.2021, dodavatel: Milan Syrovátka, IČO 15775305, za malířské a 

natěračské práce ve výši 47.691,00 Kč 
• předpis: ÚD č. 21-001-00098 ze dne 26.04.2021 
• úhrada: výpis z BÚ u ČS č. 12, obrat ve výši 47.691,00 Kč ze dne 29.04.2021, ÚD č. 21-801-00091 

ze dne 29.04.2021 
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Faktura 
• FD č. FV2106003452 vystavena dne 12.11.2021, za vánoční řetěz Maxileb LED 20m - 2 ks, částka 

6.551,00 Kč 
• předpis a zařazení do majetku na účet 028 - ÚD č. 21-001-00340 ze dne 15.11.2021 
• úhrada: výpis z BÚ ze dne 16.11.2021, obrat ve výši 6.551,00 Kč ze dne 16.11.2021, ÚD  

č. 21-801-00236 ze dne 16.11.2021 
Hlavní kniha 

• Za období 01-07/2021 
Hlavní kniha 

• Za období 01-12/2021 
Inventurní soupis majetku a závazků 

• Výpis z katastru nemovitostí ke dni 31.12.2021 
• Závěrečná zpráva ústřední inventarizační komise městyse Besednice ze dne 25.01.2022 
• Inventurní soupisy účtů ke dni 31.12.2021: 
• Zástava majetku - účet 021 0102 - čp.94, 031 0402 - st.51 
• Inventurní soupis účtu - 021 0100 - čp.97; 021 0200 - čp.52, bez čp. na st.59/2, bez čp. na st.295; 

021 0206 - čp.228; 021 0208 - bez čp. na st.203; 
• 021 0300 - bez čp. na st.59/1, bez čp. na st.152, bez čp. na st.438; 021 0309 - bez čp. na st.403, 

bez čp. na st.404, bez čp. na st.441 
• Inventurní soupis účtu 028 0200 - vozík za traktor - pořizovací cena 11.651,00 Kč - inventární číslo 

028020407 
• vánoční řetěz Maxileb LED 20m - 2 ks - pořizovací cena 3.275,50 Kč - inventární čísla 028020404  

a 028020405 
• Inventurní soupis účtu 062, 081, 231, 236, 261, 331, 451, 465, 469, 403 
• Inventurní soupis účtu 031: 
• 031 0207 - VB na parc. č. 2669/7, 2712 
• 031 0307 - VB na parc. č. 3760/2, 3763/4, 3765/1, 3779/1, 2694/6 
• 031 0507 - VB na parc. č. 115/3, 116/3, 132/1, 3904/1, 3904/5, 3888/1, 3779/8, 3839/1, 3882/1  

Kniha došlých faktur 
• Poř. č. od 21-001-00001 do č. 21-001-00235 v celkové částce 6.491.525,30 Kč 
• Poř. č. od 21-012-00001 do č. 21-012-00020 v celkové částce 138.710,55 Kč 
• Poř. č. od 21-112-00001 do č. 21-012-00018 v celkové částce 554.240,83 Kč 

Kniha odeslaných faktur 
• Poř. č. od 21-002-00001 do č. 21-001-00029 v celkové částce 559.817,32 Kč 
• Přezkoumaný vzorek ve výši 65.664,85 Kč 

Pokladní doklad 
• VPD č. 21-701-00656 ze dne 28.06.2021, za PHM - hasiči, částka 2.000,00 Kč 
• Úč. doklad č. 21-701-00656 ze dne 28.06.2021 
•  
• VPD č. 21-701-00614 ze dne 16.06.2021, za nákup materiálu, letničky, částka 406,00 Kč 
• Úč. doklad č. 21-701-00656 ze dne 28.06.2021 
•  
• VPD č. 21-701-00546 ze dne 24.05.2021, knihy knihovna, částka 1.027,00 Kč 
• Úč. doklad č. 21-701-00546 ze dne 24.05.2021 
•  
• PPD č. 21-701-00586 ze dne 09.06.2021, dovoz briket, částka 1.966,00 Kč 
• Úč. doklad č.č. 21-701-00586 ze dne 09.06.2021 

Pokladní doklad 
• VPD č. 21-701-00963 ze dne 16.11.2021, vyúčtování služeb (přeplatek) fyzické osobě M.N., částka  

1.867,00 Kč 
• Účetní doklad č. 21-701-00963 ze dne 16.11.2021 
•  
• VPD č. 21-701-00990 ze dne 30.11.2021, knihy - knihovna, částka 295,00 Kč 
• Účetní doklad č. 21-701-00990 ze dne 30.11.2021 
•  
• PPD č. 21-701-01040 ze dne 20.12.2021, SAZKA - přijatá záloha - 50.týden, částka 12.109,00 Kč 
• Účetní doklad č. 21-701-01040 ze dne 20.12.2021 
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Příloha rozvahy 
• Ke dni 31.07.2021 

Příloha rozvahy 
• Ke dni 31.12.2021 

Rozvaha 
• Ke dni 31.07.2021 

Rozvaha 
• Ke dni 31.12.2021 

Účetní deník 
• Přehled pohybů a stavů na účtech za období 01/2021 – 08/2021 
• položka 5222 – obrat DAL ve výši 101.000,00 Kč 
• položka 5223 – obrat DAL ve výši 20.000,00 Kč 
• položka 3112 – obrat MD ve výši 28.200,00 Kč 
• položka 3111 – obrat MD ve výši 44.400,00 Kč 
• položka 3112 – obrat DAL ve výši 53.390,00 Kč 

Účtový rozvrh 
• Na rok 2021 

Účtový rozvrh 
• Na rok 2021 

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 
• Ke dni 31.07.2021 

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 
• Ke dni 31.12.2021 

Výkaz zisku a ztráty 
• Ke dni 31.07.2021 

Výkaz zisku a ztráty 
• Ke dni 31.12.2021 

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací 
• Ke dni 31.12.2020 
• Ke dni 30.06.2021 

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací 
• Ke dni 31.12.2020 
• Ke dni 30.06.2021 

Darovací smlouvy 
• Žádost o poskytnutí daru ze dne 11.11.2020 
• Darovací smlouva č. 02/2021 uzavřená dne 28.01.2021 mezi městysem Besednice („dárce“)  

a Kulturním a zábavním spolkem Vltavín („obdarovaný“), IČO 60630311 
• dar ve výši 49.000,00 Kč na podporu činnosti obdarovaného 
• předpis: ÚD č. 21-003-00019 ze dne 28.01.2021  
• úhrada: el. výpis z BÚ u ČS ze dne 24.02.2021, obrat ve výši 49.000,00 Kč ze dne 24.02.2021 ,  
• ÚD č. 21-801-00042 ze dne 24.02.2021  

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím 
• Smlouva o poskytnutí dotace z Krajského investičního fondu č. SDO/OEKO/754/21 ze dne 

17.06.2021 
• investiční dotace na realizaci projektu "Modernizace sociálního zařízení v ZŠ a MŠ Besednice" ve výši 

2.000.000,00 Kč 
• realizace akce v termínu od 01.06.2021 do 30.11.2022 
• vyúčtování nejpozději do 30 dnů ode dne jejího ukončení 
• jednorázová záloha ve výši 2.000.000,00 Kč, tj. 41,70 % z celkového rozpočtu akce 
• podrozvaha: ÚD č. 21-007-00053 ze dne 17.06.2021   
• Příjem zálohy dotace: výpis z BÚ u ČS č. 19, obrat ve výši 2.000.000,00 Kč ze dne 08.07.2021, ÚD  

č. 21-801-00144 ze dne 08.07.2021 
• Odúčtování z podrozvahy: ÚD č. 21-007-00054 ze dne 08.07.2021 
• Čerpání: např. FD č. 20210036 ze dne 09.08.2021, modernizace ZŠ a MŠ Besednice, částka 

1.856.091,57 Kč 
• Předpis - úč. doklad č. 21-001-00229 ze dne 10.08.2021 
• Úhrada - výpis z účtu z ČS a.s. ze dne 11.08.2021, částka 1.856.091,57 Kč, úč. doklad  

č. 21-801-00169 ze dne 11.08.2021 (částka 1.764.221,70 Kč s UZ 725) 
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• Úč. doklad č. 21-801-00219 - částka 103.071,34 Kč ze dne 26.10.2021 s UZ 725 
• Zařazení do majetku městyse ve výši 1.867.293,04 Kč- úč. doklad č. 21-007-00063 ke dni 

31.08.2021 
• Zaúčtování ke dni 31.12.2021 na účet 472 - dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - úč. doklad  

č. 21-007-00100  
• Závěrečná zpráva k vyúčtování dotace ze dne 27.01.2022 - celkové náklady akce: 4.477.920,96 Kč - 

z toho 41,7% je nárok na dotaci dle poskytovale ve výši 1.867.293,00 Kč 
Smlouvy nájemní 

• Nájemní smlouva ze dne 28.06.2021, městys jako pronajímatel, 2 fyzické osoby jako nájemci 
• Předmět smlouvy: pronájem pozemku p. č. 2669/7 - lesní pozemek o výměře 300 m2  

v k.ú. Besednice 
• Nájem od 01.07.2021 na dobu určitou 1 roku s automatickým prodloužením na následující rok 
• Cena nájmu: 300,00 Kč (splatné k 01.09. běžného roku) 
• Záměr zveřejněn od 07.06. do 23.06.2021, smlouva schválena v ZM dne 24.06.2021. 
• Předpis - úč. doklad č. 21-004-00057 ze dne 21.07.2021 
• PPD č. 21-701-00715 ze dne 21.07.2021 - úhrada, úč. doklad č. 21-701-00715 ze dne 21.07.2021 

Smlouvy o dílo 
• Smlouva o dílo ze dne 02.06.2021, objednatel městys Besednice, zhotovitel Jindřich PARUS, voda-

plyn-topení spol. s r.o. 
• Předmět: "Modernizace ZŠ a MŠ Besednice", cena díla bez DPH: 3.258.553,38 Kč  
• Smlouva zveřejněna na profilu zadavatele ve věstníku veřejných zakázek dne 08.06.2021 

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) 
• Záměr prodeje pozemku parc. č. 3916/4 a parc. č. 3916/3 v k. ú. Besednice zveřejněn na úřední 

desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup od 11.11.2020 do 27.11.2020 – potvrzeno  
na materiálu 

• Kupní smlouva uzavřená dne mezi městysem Besednice („prodávající“) a manželi L. K. a M. K. 
(„kupující“) 

• schváleno ZM dne 17.12.2020 
• předmět prodeje: pozemky parc. č. 3916/3 a 3916/4 v k. ú. Besednice vzniklých oddělením  

z pozemků parc. č. 3916/1 a č. 3916/2 v k. ú. Besednice geometrickým plánem č. 627-48/2020 ze 
dne 03.11.2020 

• kupní cena: 44.400,00 Kč 
• Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci sp. Zn. V-95/2021-302, právní 

účinky vkladu k 11.01.2021 
• předpis: ÚD č. 21-004-00003 ze dne 11.01.2021 
• vyřazení z majetku: ÚD č. 21-018-00002 ze dne 11.01.2021 
• inventární karty: inv. č. 020-03916200200, 020-03916200100 
• úhrada: výpis z BÚ u ČS č. 4, obrat ve výši 44.400,00 Kč ze dne 05.02.2021, ÚD č. 21-801-00025  

ze dne 05.02.2021 
Dokumentace k veřejným zakázkám 

• Plán veřejných zakázek na rok 2021 do data dílčího přezkoumání tj. 26.08.2021 ve výši  
3.692.926,43 Kč (VZ nad 150.000,00 bez DPH). 

•  
• Veřejná zakázka malého rozsahu "Besednice-zakruhování vodovodního řadu"  
• Dle vnitřní směrnice bod č. 6.1 osloveny 3 zhotovitelé 
• Zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku ze dne 10.06.2021, hodnocení: nejnižší 

nabídková cena. 
• Doručeny 2 nabídky od stavebních firem: ČEVAK a.s, ERTL Milan s.r.o. 
• Protokol o otevírání obálek ze dne 21.06.2021 
• Zápis ze ZM ze dne 24.06.2021 - schválení zhotovitele: ČEVAK a.s. ČB (usnesení č.216/2021), cena 

díla 282.419,15 Kč bez DPH 
• Dne 30.06.2021 uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem ČEVAK a.s., akce: "Besednice-zakruhování 

vodovodního řadu" , termín: 31.08.2021, cena díla: 282.419,15 Kč bez DPH 
• FD č. 2021004275 ze dne 07.09.2021, zaokruhování vodovodního řadu Besednice dle SOD, částka 

282.419,15 Kč 
Vnitřní předpis a směrnice 

• Dodatek č.1 směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu účinná od 01.05.2019 
(schválená v ZM dne 25.04.2019) 
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Vnitřní předpis a směrnice 
• Vnitřní směrnice č. 4 Účetnictví a financování – změna č. 5 č. XVII. Reálná hodnota - účinná  

od 01.01.2017 
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení 

• Zápis ze ZM ze dne 17.12.2021 - schválení výhledu na roky 2022 - 2023, schválení rozpočtu na rok 
2021, schválení finančního daru – usnesení č. 204/2020, schválení prodeje pozemků – usnesení  
č. 196/2020. 

• Zápis ze ZM ze dne 24.06.2021 - schválení závěrečného účtu za rok 2020, schválení účetní závěrky 
obce za rok 2020 

Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití 
• Rozpočet sociálního fondu na rok 2021 - příjmy a výdaje ve výši 90.000,00 Kč 
• Rozpočet obnovy vodohospodářského majetku - příjmy a výdaje ve výši 800.000,00 Kč  
• Vnitřní směrnice č.1/20000 - Tvorba a čerpání sociálního fondu pracovníků obce Besednice - 

schválena v ZM dne 15.05.2000 
• Tvorba fondu - 2% ze skutečně vyplacených mezd pracovníků a odměn členů zastup.  
• Výpočet pro tvorbu fondu za období 5/2021 ve výši 307.366,00 Kč (2% = 6.147,00 Kč) - úč. doklad 

č. 21-071-00266 ze dne 07.06.2021, úč. doklad č. 21-801-00120 ze dne 03.06.2021 (převod  
z běžného účtu na účet sociálního fondu) 

• Příjem na účet sociálního fondu - úč. doklad č. 21-803-00005  
Účetní závěrka městyse za rok 2020 

• Materiál účetní závěrky schválen ZM dne 24.06.2021 
• Protokol o schválení účetní závěrky vyhotoven dne 28.06.2021 
• Přeúčtování HV: ÚD č. 21-007-00035 ze dne 24.06.2021 
• Stavová zpráva: odeslání dat do CSÚIS dne 28.06.2021 

Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2020 
• Materiál účetní závěrky schválen ZM dne 24.06.2021 
• vč. schválení rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 872,50 Kč – fond odměn ve výši 

500,00 Kč a 372,50 Kč do rezervního fondu.  
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