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

obce Novosedly, IČO 00251623 
 
 

 
Přezkoumání bylo vykonáno v sídle obecního úřadu dne 18.08.2020 jako dílčí přezkoumání  
a na Krajském úřadu Jihočeského kraje ve dnech: od 20.05.2021 do 01.06.2021 jako konečné 
přezkoumání. 
 
 
Přezkoumání hospodaření obce Novosedly za rok 2020 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 14.07.2020 Krajským úřadem Jihočeského kraje 
doručením písemného oznámení. 

 
 

Přezkoumané období od 01.01.2020 do 31.12.2020. 

 

  
Přezkoumání vykonala: 

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Bc. Dana Berková 

 

 
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. 388/2020/OEKO-PŘ dne 27.07.2020.   
 
 
Konečné 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:  Jiří Janus - starosta 

 Jaroslava Třešňáková - účetní 
            

Spisová značka: OEKO-PŘ 67445/2020/hakr 
Číslo jednací: KUJCK 62988/2021 
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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, a to kontrola vratky provize v návaznosti na kupní smlouvu ze dne 30.07.2020, byl 
učiněn dne 01.06.2021. 

 
 

A.  Výsledek dílčích přezkoumání 
 

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

➢ méně závažné (ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona) 
/v členění podle předmětu přezkoumání hospodaření ustanovení § 2 odst. 1 a odst. 2/ 

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

Porušení právního předpisu:  

Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů 
Ustanovení: § 2 odst. 2 

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:  

Územní celek nedodržel druhové třídění rozpočtové skladby. 

Popis zjištěné chyby a nedostatku:  

Obec má Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 01.02.2019 
vydanou na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 
Kontrolou výkazu FIN 2-12M sestaveného k 30.06.2020 bylo zjištěno, že účetní jednotka účtuje příjmy  
z poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů na položku 1337 (poplatek za komunální odpad). Tento druh poplatku má být 
účtován na položku 1340.  

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.  

Popis plnění opatření: Účetním dokladem č. 2009-000084 ze dne 01.09.2020 byly příjmy  
za komunální odpad ve výši 30.600,00 Kč přeúčtovány na položku 1340.  

Opatření bylo splněno: Napraveno. 

 

A.II.  Chyby a nedostatky nenapravené z dílčích přezkoumání nebo zjištěné při konečném 
přezkoumání za rok 2020  

 

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 
odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. 

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

Porušení právního předpisu:  

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

Ustanovení: § 41 odst. 1 

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:  

Listina osvědčující právní jednání nebyla opatřena doložkou potvrzující platnost právního jednání  
ve smyslu zákona. 

Popis zjištěné chyby a nedostatku:  
Kontrolou kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. st. 23, jehož součástí je stavba objektu k bydlení 
č.p. 6 v k. ú. Novosedly u Strakonic, za kupní cenu 920.000,00 Kč uzavřené dne ze dne 30.07.2020  
s kupující - fyzickou osobou A. K., Neznašov, bylo zjištěno, že tato smlouva neobsahuje doložku, která  
by potvrzovala platnost právního jednání dle zákona - tj. doložku potvrzující zveřejnění záměru prodeje  
a schválení prodeje daných nemovitostí. 

Nedostatek nebyl do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněn: neodstraněn 

 

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 
Obec netvoří peněžní fondy. 

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

- přezkoumán: Ano 
Obec neúčtuje o hospodářské činnosti. 

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 
Obec neuzavřela smlouvu týkající se sdružených prostředků. 

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 
Obec nehospodaří s těmito 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 

 



Č. j.: KUJCK 62988/2021 
 

Sp. zn.: OEKO-PŘ 67445/2020/hakr 

 

identifikátor DS:  kdib3rr tel:  386 720 111 IČ:  70890650 
e-podatelna:  posta@kraj-jihocesky.cz fax:  386 359 069 DIČ:  CZ70890650 
  Stránka 4 z 12 
 
 

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

- přezkoumán: Ano 
Obec nehospodaří s majetkem státu. 

9. 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 

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

- přezkoumán: Ano 

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

- přezkoumán: Ano 
Obec neručí za závazky fyzických a právnických osob. 

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

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

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

- přezkoumán: Ano 

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 
 

 

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 neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu. 
Popis zjištěné chyby a nedostatku:  

Při zaúčtování převedení výsledku hospodaření obce nebyl dodržen okamžik uskutečnění účetního případu. 
Účetní závěrka obce byla v ZO schválena dne 28.06.2018. Výsledek hospodaření byl převeden účetním 
dokladem č. 18-007-00024 ještě před schválením v ZO, a to dne 12.06.2018. 

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.  

Název opatření:  Napraveno správným postupem 
Opatření splněno dne:  18.08.2020 
Popis plnění opatření: Účetní závěrka obce za r. 2019 byla schválena usnesením zastupitelstva 
obce dne 29.05.2020. Účetním dokladem č. 2005-000167 ze dne 29.05.2020 došlo k přeúčtování 
hospodářského výsledku za r. 2019. Okamžik uskutečnění účetního případu byl dodržen. 

Opatření bylo splněno: Napraveno. 
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Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:  

Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu. 
Popis zjištěné chyby a nedostatku:  

Při zaúčtování převedení výsledku hospodaření obce za rok 2018 nebyl dodržen okamžik uskutečnění 
účetního případu. Účetní závěrka obce byla v zastupitelstvu obce schválena dne 31.05.2019. Výsledek 
hospodaření byl převeden účetním dokladem č. 1906-000046 ze dne 03.06.2019.      

V návaznosti na vyhlášku č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých 
vybraných účetních jednotek, dochází k přesnému určení okamžiku převedení výsledku hospodaření. Datum 
účetního případu je shodný s okamžikem schválení účetní závěrky. 

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.  

Název opatření:  Napraveno správným postupem 
Opatření splněno dne:  18.08.2020 
Popis plnění opatření: Účetní závěrka obce za r. 2019 byla schválena usnesením zastupitelstva 
obce dne 29.05.2020. Účetním dokladem č. 2005-000167 ze dne 29.05.2020 došlo k přeúčtování 
hospodářského výsledku za r. 2019. Okamžik uskutečnění účetního případu byl dodržen. 

Opatření bylo splněno: Napraveno. 
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D.  Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2020 
 
 
D.I.  Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.  

 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 
odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a to: 
➢ Listina osvědčující právní jednání nebyla opatřena doložkou potvrzující platnost právního jednání  

ve smyslu zákona. 
 
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  ...................................................  0,16 % 
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ........................................................  0,89 % 
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku  ......................  0,00 % 
 
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: 0,00 Kč 
 
60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 5 747 383,97 Kč 
 
D.V.      Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek 
 
ČÚS 701 - Účty a zásady účtování na účtech 
V souladu s ustanoveními bodů 6.1. až 6.4. ČÚS č. 701 – Účty a zásady účtování na účtech se za okamžik 
uskutečnění účetního případu v případě vzniku pohledávky z titulu prodeje nemovitého majetku považuje 
den doručení návrhu na zápis katastrálnímu úřadu. 
 
Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,  
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění 
pozdějších předpisů 
Přezkoumávající orgán doporučuje při účtování dodržovat obsahová vymezení položek výkazu zisku a ztráty. 
Kontrolou dílčího zaúčtování fa č. FAV-26/2020 ze dne 01.07.2020 na opravu a rozšíření vodní nádrže  
ve Sloučíně v částce 1.729.623,44 Kč, dodavatel Stavimperk s.r.o. bylo zjištěno, že bylo účtováno (částka 
81.643,44 Kč) na účet 518, položka 5171, správně mělo být účtováno na účet 511.  
 
Zadávání zakázek malého rozsahu 
Obec má směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Novosedly č. 4, kde je v bodě 1.3 
stanoveno, že ZO schvaluje mimo jiné text výzvy a seznam přímo obeslaných dodavatelů.  U zadávacího 
řízení na akci "Oprava a rozšíření vodní nádrže ve Sloučíně" nebyla tato povinnost splněna. 
Při zadávání zakázek malého rozsahu je zadavatel povinen postupovat dle této směrnice případně danou 
směrnici aktualizovat. 
 
Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, v platném znění 
S návrhem rozpočtu na rozpočtový rok je obec povinna zveřejnit informace o schváleném rozpočtu  
na rozpočtový rok předcházející roku, na který je předkládán návrh rozpočtu a o očekávaném nebo 
skutečném plnění rozpočtu za předcházející rok. 
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Vyhotovení zprávy: 
České Budějovice, dne 01.06.2021 
 
 
 
 
Jméno a podpis kontrolorky zúčastněné na přezkoumání hospodaření: 
 
 
Bc. Dana Berková 
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání 

 
 
 

 
 

 
  
  

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. 

- 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 50.000,00 Kč. 
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Seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání: 
 
 
Návrh rozpočtu 

• Návrh rozpočtu na r. 2020 projednán na jednání ZO dne 27.12.2019, zveřejněn na úřední desce  
a na internetových stránkách od 10.12.2019 do 27.12.2019 – potvrzeno na dokumentu 

Rozpočtová opatření 
• Pověření starosty k provádění rozpočtových opatření ze dne 31.01.2020, schvalování rozpočtových 

změn do výše 1.000.000,00 Kč nad rámec schváleného rozpočtu za kalendářní rok, v oblasti příjmů 
bez omezení. 

• Do termínu dílčího přezkumu schváleno 6 RO:  
• RO č. 1 schválené starostou obce dne 05.01.2020, zveřejněno od 03.02.2020 
• RO č. 3 schválené starostou obce dne 01.03.2020, zveřejněno od 29.03.2020 
• RO č. 6 schválené starostou obce dne 01.06.2020, zveřejněno od 25.06.2020 
• Rozpočtová opatření zveřejněna na internetových stránkách obce. 

Schválený rozpočet 
• Rozpočet na r. 2019 schválen usnesením ZO ze dne 27.12.20120 
• rozpočet schválen jako přebytkový na paragrafy, P - 6.025.800,00 Kč, V – 4.606.600,00 Kč 
• zveřejněn na internetových stránkách obce dne 30.12.2019 

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím 
• Usnesením zastupitelstva obce dne 27.12.2019 byl schválen rozpočet obce na rok 2020, součástí 

schváleného rozpočtu byl i příspěvek na provoz příspěvkové organizace MŠ ve výši 125.000,00 Kč 
(zaúčtováno na odPa 3111 pol. 5331 ve výkazu FlN 2-12 M). Písemné sdělení o poskytnutí dotace  
od zřizovatele bylo předáno příspěvkové organizaci dne 30.12.2019.  

Střednědobý výhled rozpočtu 
• Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2020 - 2022, schválen ZO dne 27.12.2019 
• Návrh střednědobého výhledu rozpočtu zveřejněn od 10.12.2019 do 27.12.2019 – potvrzeno  

na dokumentu 
• Schválený střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn na internetových stránkách obce od 30.12.2019 

Závěrečný účet 
• Návrh závěrečného účtu za r. 2019 zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách  

od 02.05.2020 do 29.05.2020 – potvrzeno na dokumentu, projednán a schválen v ZO dne 
29.05.2020, bylo přijato opatření k nápravě zjištěné chyby a nedostatku, přijetí opatření k nápravě 
chyb a nedostatků a zpráva o plnění přijatých opatření doručeny na KÚ dne 02.06.2020, výrok - bez 
výhrad. 

• Úplné znění schváleného závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku PH zveřejněno  
na internetových stránkách  obce od 03.06.2020, ověřeno na 
https://www.novosedly.info/elektronicka-vyveska/, přístup z internetu dne 17.08.2020.    

Faktura 
• Faktury vydané 
• Fa č. 20-002-00124 ze dne 16.05.2020 na poplatky, vodné, teplo v celkové částce 3.040,00 Kč, 

odběratel Kutička Pavel - pohostinství, Strakonice 
• předpis pohledávky - účetní doklad č. 2005-000128 ze dne 31.12.2019 
• úhrada – BV č. 65 (KB, a.s.) - obrat ve výši 3.040,00 Kč ze dne 29.05.2020  
• zaúčtování úhrady – účetní doklad č. 20-801-00280 ze dne 29.05.2020  
• Fa č. 20-002-00161 ze dne 16.05.2020 na poplatky, vodné, teplo v celkové částce 7.344,00 Kč, 

odběratel - FO V.J., Novosedly 
• předpis závazku – účetní doklad č. 2005-000165 ze dne 31.12.2019  
• úhrada – BV č. 95 (KB, a.s.) – obrat ve výši 7.344,00 Kč ze dne 21.07.2020 
• zaúčtování úhrady – účetní doklad č. 20-801-00427 ze dne 21.07.2020  

 
• Faktury přijaté 
• Fa č. 11/09-04-20 ze dne 09.04.2020 na drobný materiál (garnýže, záclonová tyč, kroužky....)  

v celkové částce 11.414,00 Kč, dodavatel BNK, akciová společnost, Strakonice, IČO 260 25 639 
• úhrada – VPD č. 35/20 ve výši 11.414,00 Kč ze dne 31.05.2020  
• zaúčtování úhrady – účetní doklad č. 20-701-00036 ze dne 31.05.2020  
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• Fa č. 2000134 ze dne 29.06.2020 na rekonstrukci sportoviště v obci Novosedly v částce 
1.747.533,00 Kč, dodavatel PRECOL s.r.o., Předměřice n. Jiz., IČO 264 61 935 

• předpis závazku – účetní doklad č. 2006-000083 ze dne 29.06.2020 (účet 042)  
• úhrada – BV č. 87 (KB, a.s.) – obrat ve výši 1.747.533,00 Kč ze dne 07.07.2020  
• zaúčtování úhrady – účetní doklad č. 20-801-00387 ze dne 07.07.2020  
• Fa č. 08/2020 ze dne 07.04.2020 na topenářské práce v částce 48.500,00 Kč, dodavatel Petr Šedina, 

Strakonice, IČO 659 84 651 
• předpis závazku – účetní doklad č. 2004-000014 ze dne 07.04.2020 (účet 511)  
• úhrada – BV č. 42 (KB, a.s.) – obrat ve výši 48.500,00 Kč ze dne 14.04.2020 
• zaúčtování úhrady – účetní doklad č. 20-801-00189 ze dne 14.04.2020  
• Fa č. 202010240 ze dne 26.06.2020 na jídelní stoly v celkové částce 37.520,00 Kč, dodavatel JIKOS 

servis, s.r.o., Strakonice, IČO 281 23 450 
• předpis závazku – účetní doklad č. 2006-000082 ze dne 26.06.2020 (účet 558)  
• úhrada – BV č. 42 (KB, a.s.) – obrat ve výši 37.520,00 Kč ze dne 02.07.2020 
• zaúčtování úhrady – účetní doklad č. 20-801-00375 ze dne 02.07.2020 (včetně zařazení na účet 

028) 
Hlavní kniha 

• Analytická předvaha 06/2020 
Hlavní kniha 

• K 31.12.2020 
Inventurní soupis majetku a závazků 

• - plán inventur na r. 2020 ze dne 15.11.2020 včetně podpisových vzorů členů inventarizační komise 
• - inventarizační zpráva za r. 2020 ze dne 16.01.2021 
• - inventarizace účtů k 31.12.2020 (kontrola zjištěných stavů se stavy vykázanými v hlavní knize  

k 31.12.2020), účty: 028, 069, 088, 231, 261, 311, 403  
Kniha došlých faktur 

• K 18.08.2020 - pořadová číslo 20-0023-00001 až 20-0023-00162 
Kniha odeslaných faktur 

• Ke dni 18.08.2020, pořadové číslo 20-001-00001 - 20-001-00064 
Odměňování členů zastupitelstva 

• Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 27.12.2019 
• Výplatní lístky za období 0/2020 
• - osobní číslo 8 
• - osobní číslo 9 
• - osobní číslo 14 
• - osobní číslo 10 
• - osobní číslo 11 
• - osobní číslo 12 
• - osobní číslo 13 

Pokladní doklad 
• PPD č. 41/20 ze dne 31.05.2020 na poplatky v celkové částce 65.348,00 Kč 
• stvrzenka č. 132 v částce 18.842,00 Kč 
• účetní doklad č. 20-701-00042 ze dne 31.05.2020 

 
• VPD č. 46/20 ze dne 30.06.2020 na PHM v částce 1.800,00 Kč 
• účetní doklad č. 20-701-00089 ze dne 30.06.2020 

Pokladní kniha (deník) 
• Pokladní deník za období od 01.05.2020 do 31.05.2020 
• Pokladní deník za období od 01.06.2020 do 30.06.2020 

Příloha rozvahy 
• K 30.06.2020 

Příloha rozvahy 
• K 31.12.2020 

Rozvaha 
• K 30.06.2020 

Rozvaha 
• K 31.12.2020 
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Účetní doklad 
• Účetní doklad č. 2005-000167 ze dne 29.05.2020 - přeúčtování hospodářského výsledku za r. 2019 

Účetní doklad 
• účetní doklad č. 2009-000084 ze dne 01.09.2020 - oprava účtování (položka 1340) 

Účtový rozvrh 
• Platný pro r. 2020 

Účtový rozvrh 
• Platný pro r. 2020 

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 
• Výkaz FIN 2-12M k 30.06.2020 

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 
• Výkaz FIN 2-12M k 31.12.2020 

Výkaz zisku a ztráty 
• K 30.06.2020 

Výkaz zisku a ztráty 
• K 31.12.2020 

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím 
• Smlouva o poskytnutí dotace č. SDO/OREG/518/20 ze dne 04.08.2020 
• - poskytovatel dotace: JčK 
• - účel dotace a doba, v níž má být účelu dosaženo: "Stavební údržba klubovny mladých hasičů  

v majetku obce Novosedly", časové užití dotace od 01.01.2020 do 31.12.2020 
• - realizace projektu: nejpozději do 06.10.2019 
• - výše dotace: max. 290.000,00 Kč,  
• - UZ - 711 
• - vyplacení dotace: jednorázová forma zálohové platby 
• - procentuální podíl vlastních peněžních prostředků - dotace činí max 60 % z celkových uznatelných 

výdajů 
• - vyúčtování a vypořádání dotace: nejpozději do 15.01.2021  
• Příjem zálohy dotace:   
• – BV (KB, a.s.) č. 111, obrat ve výši 290.000,00 Kč ze dne 04.09.2020  
• – účetní doklad č. 20-801-00471 ze dne 04.09.2020 
• Čerpání transferu  
• FA č. 31/2020 ze dne 10.09.2020 na provedené stavební práce na objektu č.p. 117, Koclov v částce 

300.000,00 Kč, dodavatel Kadaně Štěpán, Katovice, IČO 135 15 471 
• předpis závazku - účetní doklad č. 2009-000003 ze dne 10.09.2020 
• úhrada - BV (KB, a.s.) č. 113, obrat ve výši 300.000,00 Kč ze dne 10.09.2020 
• zaúčtování úhrady - účetní doklad č. 20-801-00480 ze dne 10.09.2020, UZ 711 - 290.000,00 Kč 
• účetní doklad č. 2012-000018 ze dne 01.12.2020 
• Oznámení - vyúčtování zálohy na dotaci (e-mail z JčK) ze dne 15.02.2021 – vyúčtování zálohy  

na dotaci ke dni 15.02.2021 
• účetní doklad č. 2102-000001 ze dne 15.02.2021 

Smlouvy o dílo 
• Smlouva o dílo ze dne 09.03.2020 
• - zhotovitel Stavimperk s.r.o., Vimperk 
• - předmět smlouvy - "Oprava a rozšíření vodní nádrže ve Sloučíně" 
• - cena díla 1.531.693,68 bez DPH, 1.853.349,35 Kč včetně DPH + 18.150,00 Kč (manipulační  

a provozní řád) 
• - termín dokončení díla - do 11 měsíců od předání staveniště, max do 30.11.2020 
• Fa č. FAV-26/2020 ze dne 01.07.2020 na opravu a rozšíření vodní nádrže ve Sloučíně v částce 

1.729.623,44 Kč, dodavatel Stavimperk s.r.o. 
• předpis závazku – účetní doklad č. 2006-000081 ze dne 30.06.2020  
• úhrada – BV č. 85 (KB, a.s.) – obrat ve výši 1.729.623,44 Kč ze dne 02.07.2020 
• zaúčtování úhrady – účetní doklad č. 20-801-00376 ze dne 02.07.2020  
• oprava účtování - účetní doklad č. 2007-000101 ze dne 19.08.2020 
• Skutečná cena díla zveřejněna na profilu zadavatele dne 10.09.2020 
• Fa č. FAV-31/2020 ze dne 03.08.2020 na opravu a rozšíření vodní nádrže ve Sloučíně v částce 

141.875,90 Kč, dodavatel Stavimperk s.r.o. 
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• předpis závazku – účetní doklad č. 2008-000064 ze dne 31.07.2020  
• úhrada – BV č. 109 (KB, a.s.) – obrat ve výši 141.875,90 Kč ze dne 31.08.2020 
• zaúčtování úhrady – účetní doklad č. 20-801-00469 ze dne 31.08.2020  

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) 
• Smlouva kupní ze dne 23.12.2019, kupující FO M. H., Volenice, předmět smlouvy - pozemek parc.  

č. 1277/1 a parc. č.. 1281 v k. ú. Novosedly u Strakonic, kupní cena 1.700,00 Kč 
• úhrada - BV (KB, a.s.) č. 14 - obrat ve výši 1.700,00 Kč ze dne 27.01.2020 
• zaúčtování úhrady - účetní doklad č. 20-801-00048 ze dne 27.01.2020 

 
• Kupní smlouva ze dne 30.07.2020, kupující FO A. K., Neznašov, předmět smlouvy - pozemek parc.  

č. st. 23, jehož součástí je stavba objektu k bydlení č.p. 6 v k. ú. Novosedly u Strakonic, kupní cena 
920.000,00 Kč, částka 55.560,00 Kč uhrazena před podpisem kupní smlouvy na účet 
zprostředkovatele, zbývající část kupní ceny - 864.340,00 Kč (advokátní úschova), bez přecenění 
reálnou hodnotou  

• záměr prodeje zveřejněn od 20.09.2018 do 26.06.2020 - potvrzeno v zápise z jednání ZO ze dne 
26.06.2020 

• schválení prodeje - zápis z jednání ZO ze dne 26.06.2020 
• Fa č. 20-002-00165 ze dne 01.09.2020 na prodej nemovitosti dle kupní smlouvy v částce 920.000,00 

Kč, odběratel A. K. Neznašov 
• předpis pohledávky - účetní doklad č. 2009-000073 ze dne 30.07.2020 
• úhrada - BV (KB, a.s.) č. 118 - obrat ve výši 864.340,00 Kč ze dne 23.09.2020 
• zaúčtování úhrady - účetní doklad č. 20-801-00519 ze dne 22.09.2020 
• právní účinky vkladu do KN ke dni 19.08.2020 
• vyřazení z majetkové evidence - účetní doklad č. 2009-000077 ze dne 19.08.2020 (021),  

č. 2009-000014 ze dne 19.08.2020 (031) 
• Fa č. 2020590 ze dne 29.09.2020 na zprostředkování prodeje nemovitosti v částce 55.660,00 Kč, 

dodavatel A. B. Normal, s.r.o., České Budějovice, IČO 260 27 526 
• předpis závazku - účetní doklad č. 2009-000070 ze dne 29.09.2020 
• BV (KB, a.s.) č. 121 - obrat ve výši 55.660,00 Kč ze dne 01.10.2020 - úhrada provize 
• zaúčtování úhrady - účetní doklad č. 20-801-00520 ze dne 01.10.2020 
• BV (KB, a.s.) č. 125 - obrat ve výši 55.660,00 Kč ze dne 12.10.2020 - vratka provize 
• zaúčtování úhrady - účetní doklad č. 20-801-00531 ze dne 12.10.2020 

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem 
• Záměr prodeje nemovitosti - pozemek parc. č. 1020/11 v k. ú. Novosedly u Strakonic - zveřejněn  

od 09.01.2020 dosud - do ukončení PH nebyla smlouva o prodeji dané nemovitosti uzavřena 
Dokumentace k veřejným zakázkám 

• Akce - "Oprava a rozšíření vodní nádrže ve Sloučíně" 
• Směrnice zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Novosedly č. 4/2017 - postup dle bodu 

1.3 a 1.4 dané směrnice 
• Výzva k podání nabídky ze dne 30.01.2020 
• 5 x nabídka 
• Protokol o otevírání obálek ze dne 17.02.2020 
• Protokol o jednání komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ze dne 17.02.2020 
• Schválení zhotovitele - zápis z jednání ZO ze dne 28.02.2020 
• Rozhodnutí zadavatele o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky, oznámení o výběru 

nejvýhodnější nabídky ze dne 02.03.2020 
• Smlouva o dílo ze dne 09.03.2020, zhotovitel Stavimperk s.r.o., Vimperk, cena díla 1.531.693,68  

bez DPH, 1.853.349,35 Kč včetně DPH 
• Zveřejnění smlouvy na profilu zadavatele dne 09.03.2020 

Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.) 
• Informace o přijatých opatřeních k nápravě zjištěných chyb a nedostatků doručena na KÚ dne 

02.06.2020. 
Vnitřní předpis a směrnice 

• Směrnice č. 1/2013 k přeceňování majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou s účinností  
od 01.01.2013 
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Vnitřní předpis a směrnice 
• Směrnice zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Novosedly č. 4/2017 s účinností  

od 01.01.2018 
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení 

• Zápis z jednání ZO ze dne 29.05.2020 - schválení účetní závěrky za r. 2019, schválení závěrečného 
účtu 

• Zápis z jednání ZO ze dne 27.12.2019 - schválení rozpočtu na r. 2019, schválení SVR na období 
2020 - 2022, schválení výše odměn zastupitelům 

Zprávy o plnění přijatých opatření (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.) 
• Zpráva o plnění přijatých opatření doručena na KÚ ve stanovené lhůtě dne 02.06.2020. 

Obecně závazná vyhláška 
• Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 01.02.2019 
Účetní závěrka obce za r. 2019 

• Schválena ZO dne 29.05.2020 
• Protokol o schválení účetní závěrky k 31.12.2019 ze dne 29.05.2020 
• Stavová zpráva odeslána do CSÚIS dne 01.06.2020 
• Převod výsledku hospodaření - účetní doklad č. 2005-000167 ze dne 29.05.2020  

 
 
 
 

 
 


