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Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Stejnopis č,: 1

č, j,: KUJ| ]0557/2021 Ko

obec Velká chyška
Velká chyška 69

394 28 Velká chyška

Lenka kalinová

Miluše procházková

lng, Šárka Simandlová

lng. Maňin Drs - §tarogta

lvana Michalová - účetni

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Velká Chyška

se sidlem Velká chyška 69, 394 28 Velká chyška, lČo: 00249289
za rok202o

PřezkoumáníhospodařenÍzarck2o2obylozahájenopisemnýmoznámenimdoručeným
,l.Ě*ňiru ""nu'dne 

18, srpna 2020 pod|e § s oost, 3 zákona. č,420/2004 sb,,

Il,,árloumavani hospodařeni Ůzemnich samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

á:]; ,;;;i;; ; ;Ěr,"".;"a"i hospodařeni), Přez'koumání bylo provedeno dne 14, záii
)irió j"ii" áiiěi piJrxá.a"i-" an" í6. února 202í jako konečné přezkoumáni na základě

ZaJoj ot"" v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření, Poslednim kontrolnim

ti""ěii , řt*V pi"Ji,-ir*el Žpracováni téio zprávy o výsledku přezkoumáni hospodařeni, bylo

ooa"ni or"aoezne informaci o kontrolnich 4išténich a píojednáni náVňU zpráVy o výsledku

přezkoumáni hospodařeni dne 16, únola 2021,

Místo provedeni přezkoumáni:

Přezkoumání vykonaly:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumáni:

poVěření číslo 20205060508_4

- kontrolor:
pověření óíslo 20205005373_6

- kontrolor:
pověření číslo 20205030'l63_1

Podklady předložili:

předmět přezkoumáni:

Předmětem přezkoumání hospodařeni jsou oblasti přezkoumáni uvedené V § 2 odst, 1 a 2

;;k;;-;ř";k"ňáváni hospodařéni, Přezkoumání hospodaření bylo provedeno

vÝběrovÝm )působem s ohledem na významnost jednotllvých skuteónosti podle předmětu

; il;"' p;:;ř;ň;ni Pripoiurouani jednothvý;h právnich úkonú se vycházi ze znéni

píáVních piedpisú platných ke dni uskutečněni tohoto úkonu,

Žižkova 57, 587 33 Jihlava, lČo:708907491

lD datové schlánky] ksab3eu e_máil] posta@kí-!rysocina,cz



Při přezkoumání hospodaření územního célku za předchozí řoky nebyly ziištěny chyby
a nedoatatky nebo tyto nedostatky iiž byly napraveny.

Při dílčim přezkoumáníza rok 2o2o nebyly ziištěny chyby a nedoslatky,

c- závěl

l. Při přezkoumáni hospodaření obce Velká chyška za rok 2020

nebyly ziištěny chyby a nedo5tatky.

|l. Rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedo§tatků a Keřá mohou
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření za rck 2o2o nebyla zjištěna rizika, která by mohla

negativnidopad na hospodaření územního celku v budoucnosti,

lll. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

A. VÝsledek D řezko um án í

Při přezkoUmání hospodaření obce Velká chyška nebyly zjištěny chyby a nedostatky,

nenl o íořiiatÝc řavě ch ostatk

mit

mit

Dluh nepřekročil 60 % průměru příjmů za poslední4 rozpočtové roky,

Poměrový ukazatel Hodnota ukazatele

1o3! P9!!9É!9! nť!49t!
Podíl záVazků na rozpoětu

4,99 o/o

4,94 o/o

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 0,00 %

podil cizích zdrojů k celkovým aktivúm

Ukazatel likvidity

119y"
7,29

za Krajský úřad Kraje Vysočina dne 16. února 2021
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Lenka kalinová

kontrclol pověřený řízením piezkoumáii

lng, Šárka Simandlová

lMiluše procházková DIouhodobě nepřítomna

kontrolol

Poučení

Ténto náVrh zpráVy o Výsledku přezkoumání hospodaření je současně, zpráVou o Výsledku

př.i)ř"i]rá"i-i""Ó"áaiánl, pii8emZ koneónýrn znénim se slává okamžkem marného

Lolvnuti lhůtv stanovené v § 6 odst, 1 písm, d) zákona o piezkoumávání hospodařeni,

*'i.ij"i 
"i.",*eno "t"nŇi"t" 

kontr;lorovi pověřenému řizenim přezkoumání nebo

okámžikem vzdání se pfáva podal pisemné stanovisko územniho celku,

Z)ráVa o VÝsledku Dřezkoumání hospodařeni byia vsouladu s Ustanovením §'l1 zákona

iliJ;.'i;;i hospodařeni vciednána - viz Záznam o projednáni náv,hu zprávy ze dne

16. úno.a 2021 .

Územní celek má na základě § 7 pism, c) zákona o piezkoumáVání hospodařeni právo

Jo^Jit r,ántiororoui pověřenémú řízením přezkoumání pisemné stanovisko k návrhu zpíávy

n- ui,.teatu ořezkóumáni hospodaieni ob§ahujíci námitky ke kontrolnim Zjištěním

" 
páiáJ"""t i,it " 

p,'irózeni t<e zpiávě o výsledku přezkoumání hospodařeni, a to do 15 dnů

ode dne předáni náVrhu této zpráVy.

Územní celek je Ve smyslu ustanoveni § 13 odst, 1 pism, b),zákona o přezkoumáVání

ň"-";;"í""i o'ouinun prii.out opatiení Ř nápravé chyb a nedostatků uvedených v této

,-ňřÍ* 
-" 

"VŠ"JX" 
piellou,na,ii hospodařeni a podat o tom písemnou informaci

iř"]rř"ra"jr-,i." "igá* 
1i, r.pxe.l úřadu Kraje Vysočina, a to nejpozdě]i do t5 dnů

io proj"ananít"to rpráivy spólu sezávěrečným úótem v orgánech územniho celku,

Územni celek je dále Ve smy§lu ustanoveni § 13 odst, 2 zákona a. přezkoumáVáni

Áosooaarení oovinen v informacich podle ustanovení § 13 odst, '1 písm, b) téhož zákona

""Ě!i-lr,,rt" 
""" které podá přislušnému přezkoumávaiícimu orgánu pisemnou zpráVu

"-prňé"i 
prli"ty"n opatřeni a v teto lhůtě přisiušnému přezkoumáVajicímu orgánu uvedenou

zpráVu zaslat.

Za nepřijetí opatření k nápíavě chyb a nedostatků Uvedených Ve zprávě o Výsledku

or"rrói,,riani nbspooaření, za nepodání písemné informace o přijetí opatřeni a za neuvedení

inňtv,-"" Ř"* ii"aa |ii"iusn"niu piezi<oumávajícímu orgánu pisemnou zprávu o pIněni

pniáti; 
"pátr"i]i 

lz; Uložit územnimu celku dle Ustanovení § 14 odst, 2 zákona

b iře2t oumáuani nospodaření pokutu do Výše 50 000 Kč,

Taio zpráva o výsledku přezkoumáni hospodařeni obsahuje Výsledky přezkoumání a přilohu

Pisemnosti Využité pří přezkoumáni obsahujíci 3 strany,
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Rozdělovník:
PřeVzal

stejnopis Počet výtiskú Předáno

do datové schránky
1

,1x obec Velká chyška

odbor kontroly
1

']x Krajský úřad Kraje Vysočina
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PŘíLoHA

písem n osti vvužité při ořezkoumání

PřidílčímpřezkoumáníhospodařeníobceVelkáchyškabylyvyuŽitynásledující
písemno§ti;

NáVrh rozpočtu na fok 2o2o zveřejněn na úředni desce a internetových stránkách obce od

6. 12.2019 do 27. 12,2019
Š"ň"aÉ"Y rorpoeet - na lok 2O2O schváIen zastupitelstvem obce dne 2'l, 12- 2019,

,*i"inL,i oo Ža. lz. zolg na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce

ii".-'lá. ie zverelnen a kde ie možno nahlédnout do listinné podoby

šiJi;"řň,'"rá"J)i,v|]; "r.)áá" 
iiienym organizacim _ stanoveni záVazných ukazatelů

iiillnV. oro"nir"Ói. - pro piíspěvkovou orga;izaci 'Základni 
škoIa a mateřská škoIa Velká

Chyšká" sdeleno zastupltelstvem obce dne 31- 1,2o2o
Rozpočtová opatření - rok 2020
,"-Ňiiná 

"t"roatou 
obce: pravomoc schválena starostovi zastupitelstvem obce dne

3'11'2o18'piiimováčástneomezené'výdajedo300tis
ě. 1 dne 31 . i. iozo, zveřejněno od 12. 4. 2020 na ntemetových stránkach

é,. záné so. a- zozoi, ,veřejněno od 30, 4, 2o2o na internetových stránkách

;. á;;; 1r. s. ióZo, zveiejneno od ,12. 5. 2020 na internetových stránkách (schváleno ZO)

e. a á"á gÓ, 6- 2020, zveřejněno od 30,6, 2020 na internetových stránkách

"" 
,iř"J"i á"""" áO* zveře;něno oznámení, kde jsou zveřejněna a kde je možno nahlédnout

do listinné podoby - zveřejněna dosud
Žá"Ji"t"Y ",rá ! návrh La rok 2019 vóetně zprávy o výsledku^pi*1"^1TTi hospodařeni

,v"reiněri na úředni desce a internetových stránkách obce od 8, 6, 2020 do 25,6,2020,
il;i;' ;;J"o*;"i;; ob;" One ZS, O, 2O2O s výrokem - bez výhrad,

ŠŽn"]Ě"y ,a"li!i"v účet zveřejněn od 26. 6, 2020 na internetových §tránkách Věetně

"rná..ní 
* ur"a"i'desce obcej kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné

podoby
wt rz'oro rrodnoceni plněni rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 31, 8,2020

VÝkaz )rsku a ztráty - sestaven a predložen ke dni 31, 8, 2020

Rozvaha - sestavena a piedložena ke dni 31, 8, 2020

Hlavníkniha - předložena za období 8/2020
ii"Jň" O"tliin i"Xtur. - předložena ke dni 31, 8, 2020, celkem evidovaných 168 faktur

x"ir," Jo"Šrá"y"r, t"ttur - předložena ke dni 31. 8, 2o2o, celkem vystavených 19 faktur

Faktury:
- 
-ooi'"u"t"r lc 26112396, 3E projektováni ekologických staveb, §,r,o" Pelhřimov,

za zoíacoýáni proiektové dokument""J t uze,ni*u řizlní na kanalizaci a Čov, v celkové

t 
"a,iáiJzgá 

sds (e, úhrada dne 19. 3, 2020, výpis ó, 41 KB Ze dne 19,3,2020
]' ól,i""i.J ič-dgizil ól, č"ctr Milos, Pacov, nákup motorové pily, v celkové hodnotě

27 go2 Ké, úhrada dne 4, 3. 2o2o Výpis č, 31 ze dne 4, 3, 2020 KB
á"ňÓ"i 

"i,pi.v 
- pr"dloženy k 31, d- 2o2o, KB, čNB, KB - fond na obnovu majetku

Pokladnikniha - předložena ke dni 31, 8.2020
Pokladní doklady - za měsic 8/2o2o, PPD a VPD č, d- 19o ,222

Evidence poplati<ů - předložena ke dni 31, 8, 2020, TKo, pes

E"iáě"ěě ř,á"li" r]redložena ke dni 31, 8.2020, přírůstky u úótu_o28,031, 021,9o2,o42

ÚzJÓua ugeňOu - r"rapitulace mzdových nákladů za obdobi 8i2020^^

Šňi"-r]"1l ř-pr*"a" majetku - Smlouva kupni ze dne 21-._4:292\,.právní účinky zápisu

t otu.liru 'zs.4- zozo,'rápis proveden dne 22, 5, 2o2o, Piedmětem koupl byla nemovitost

3. o.-rii u oÓ..r"X o výměie aS3 m2, nákup schválen ZO dne 22, 2,2O2O, úhrada dne

26'.5.2o2o a dne 27 - 5, 2o2o, celkem 1 790 000 Kč KB,
ÓlÓ"*ii*r"""v - ze dne 27- 2. 2O2O, obdaroýaný Centrum _LA.DA,,z,s,, 

Pacov, lCO

Ždáióá-SZ, ári 
"J "YSi 

5 oo0 Kč, dar schválen Zo dne 12,5,2o2o, úhrada dne 7,8,2o2o,

Výpis č, 112 KB



Smlouvy a dalši materiály k pnjatým účelovým dotacim - Fond Vysoóny pro.gram "Čistá voda

íolěí 
- 

|ďrwil lz loqí, ná,é^irr"i projektu "Splašková kanalizace a CoV Velká chyška''

)Ž ái.1l. 
-o,1ols, 

oot""i obec obdržeú dne 1, 6, 2020, výpis č, 79, ze dne 2, 6,2o2o

Vé vÝši 140 000,- Kč
Závérečná zpráva alinanóni vypoiádáni ze dne 23- 3,2o2o
FÁ"a úu=oti;,u o|.oo,"m 

,,sporioviště 2019,,, lD FVo2707,0037, na realizaci píojektu "obnova

;;]á;í,ň;;iJ;;ř"p;rtoriistě Ýerka Chyš,ka,, ze dfle 2. 5 2019, dotaci obec obdržela dne

i-a ioln u,ioi. t. +Ó. ze dne 2 .4.2O2O ve vý§i 100 000,- Kč

Ž-áré,;č;á.Í;áu. 
"íinancni 

Vypořádáni do lace ze dne 23, 1- 2o2o

Žjii"" 
-|-,"i"a"i 

zastupitelsiva včeině usneseni - předloženy ze dne 16- 12- 2019,

27'- 
,lž. 2oig,20. 2.. ,l2- 5-,25, 6,, 10, 9, 2020-' '" -; jiá - i" rok 2019 byla schválena ZO dne 25, 6, 2O2O - Protokol předložen,

JtŇzavěrt<a MŠ velká chyška schválena zo dne 12,5,2o2o

Při dřuhém dílčím přezkoumáni hospodaření byly využity následuiící pis€mnosti;

Rozbočtováopatieni.schválenastarostouobce:pravomocschválenastarostovi
;'":',fi'*il;";"Ju; ane zá. ro, zozo, přijmová část neomezeně, výdaje do 700 tis, Kě, ze

dne 1o.9,2o2o na soustavu rybniku - neomezeně,
ě,'Š jň" ál, a zozO .veřejněno od 10. 9, 2020 na internetových stránkách

ř. ě Jná á g. zózo -eřej;ěno od 3. 9. 2020 na internetových stfánkách

é.lá"éi.Ó iOZO,.veřejněno od 4.9,2020 na internetových stránkách 
.

ř, á i"Ě il , S, ŽÓZb ,veřejněno od 1 1 . 9. 2020 na internetových stránkách

ě. iďJň" zS. S. 2OZb, zveřejněno od 23. 9, 2020 na internetových stíánkách

ř, iá a"á i, l l, zozo, zveřejneno od 1. 11. 2o2o na internetových stránkách

ř. i+ J"" so ir. ióZb, zveřejněno od 3o. ,1,1.2O2o na internetových stránkách

;, i6 ;;; ái. ,i i, ióiÓ, .u"r"inano od 31 . 12, 2o2O na internetových stránkách

i" ,ireoni oe""e ouce zveřejňěno oznámeni, kde jsou zveřejněna a kde je možno nahlédnout

do listinné podoby

"vl"i 
.i. i"J""á""i p|něni .ozpočtu - sestaven a předložen ke dni 31, 12,2O2O

vÍ;xaz zistu a ztráty - sestaven a piedložen k 31- 12,2o2o

Rázvaha - sestaveňa a piedložena ke dni 31- 12,2020
Přiloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni31, 12,2o2o
Hlavni kniha - předložena za obdobi 12l2o2o
r"il, OáJii"rl i"túi - předložena ke dni 31, 12- 2O2O (íaklllla é, 20001 aa 20288)

iiliii" 
"áěŠrá"Y"n 

iJtŮr - předložena ke dni 31, 12, 2020 (faktura ě, 2OOO1 až2OO42\

i"iiiuá'- ó"aá""t"r Viadimí. šiman lčo 63256151 faKura č, 992o2o ze dne 25, 9, 2o2o

iřPřj zďoiósl "" 
čá§tku 105 983,90 Kč za drátěné oplocení, uhrazena dne 20, 10,2o2O

výpis č, 150 (Komerčni banka, a,s,)
ďJa.*t"ivňs Bohemia a,s, lčo 47910305 íaktura č, 104210050 ze dne 4, 11, 2020 (KPF

J,-ŽÓÓŽ!Ói-"" eiltt" 198 44o Kč za lokální opravu cesty po těžbě dřeva, uhrazena dne

25.11.2o2ovýplsé.17,1 (Komerční banka ",i] ,.,_ ,._
Bankovni výpiáý - předloženy k 31 . 12.2020,KB- cNB, KB-fond
Pokladnikniha - předložena ke dni 31.12,2020
i'šXiri"i J"'tr"Ov:," měsic listopad a prosinec 2020 (příjmové a výdajové pokladni doklady

V20000265 - P20000310)
Evidence poplatků - přediožena ke dni 31, 12, 2020, TKo, pes

e"ii""iá '.á"*" - Óředloženy přírustky a úbytky maietku k 31, 12, 2020

ln;enturní souDisy majetku a závazku - ke dni31- 12,2o2o
- Plán inventur ze dne 16, 11. 2o2o
- Pr-ezenění listina ze školeni inventurní komiseze óne 21, 12,2020
- lnventafizační zpráV a ze dne 20.'1.2021
fuil;;; Ó;;;;lýpúúí tistky za obaoUí 1 1/2020, odměny schvá|eny ZO 3, 11,2O1a
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smlouvv o dílo - ze dne o6i2o19, ze dne 18, 3, 2019 
^1o]ouit"] _1"_, 

- ProjeKováni

ékoloqi;kÝch staveb s,r,o" p"'nn*ou, 'žnJio"u,t"i tió zOtrZsso vypracováni projektové

;§ffiJiň;;;; Ě;"ilení vodovodu" v celkové hodnoté 195 300 Kč bez upl-i,

ši rl""v,li-piJ""o".aietxu-smlouva i'ň;*";ll':\X*:;"l*"íi oiš'fr}",'l*"
právni účinky záplsu k okamŽlku^'1,a" aíšá i]"ioáo, rupni cena ve výši 39 690 Kč
Luouiici. nákup pozemku schvalen Z,L

li$**lg;;i1:,:,",,',**liHf lltilir-ťffi íz,!L,ťíi'Áťi,
cena 1 701 50o Kč, Vyplacena dne 4,

'**1,x;P"irČ-l.ťÍ? 

,o, n ,o,o, obdarovaný sD| y:!I^á c|I:li,_(|go 60860791),

financni dar Ve výšl 8 oo0 Kč. dar scn;;l;;ŽďoiJ zí o, zozo, Vyplacen dne 29, 9,2020

il,t:t,ffi ť*ť##[t$l;;ť,ffi ffi§;
s,r,o,. lčO 26,112396, za zpracof/anl prole*::."_:1:,;;,;-;;r-n -,,J"i" 

c. tsz
i ;J*Jřei;;",u ,r9 .1,.1ó."::.,:."_.D::l;j]3i!"_,#""íi;3"í1?olť5u| ,',o. ,oro, ,r, , r,
zápisy z ]ednání zastupitelslva vcetn(

2o2o

r-rlr:c}..c-l--C ,

g (,*)>
J>.ó)_ Jó2.-t
3D.óé , Jozz 9)l

<__/5
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