
Schválený závěrečný účet Obce Velká Chyška za rok 2020

'iJ:,tr::;"X:;!il|fi 

*, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
Udaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2020 v lis. Kč

Hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Velká Chyška :
Výnosy 2 u5 265,94

,ť."!|r9, 2 8l7 803,04
Výsledek hospodaření - l7 462.90

údaje o plněni rozpočtu přijrnů. výdajú a o dalších finančních operacíchv plném členěni podle rozpočtové skladbyjsou k nahlédnuti na'obecnim uiadu

Schvále-
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l í.4-přij.dotace 65,4 +7096^7 7162,1 7|62,1 l00Konso]i.l hříj lnÁn -l228 -I228 -1228ťřiimY celkem 6990 +67l0.8 l3700,8 l3828,5 l00.86l i5-běžné l}daie 578 ] +3806,8 9587.8 l siI? § qq )]Tř.6-kapitál.vlaje 1209 +7252,20 8461,2 ] 846LI 100Konsol,Výdaiů4250

-1228 -1228 i -,228Výdaje celkem ó990 +983l 16821 767 45.6 99,58saldo:příjmy-
výdaje
r r.o-ttnancování

+3720,7 +2977 93,49Přij.úvěry a oůičkv
§plátky úVěrŮ
!ond reserv
lond .

Prostř.min.]et
i'ina ncÍ}víňí --l|,
rrebytek(-),
ztráta +

+3120,1 +2977



(l}kaz FIN 2-12, rozbor čerpání přijmů a výdajů).

Stav dlouhodobého majetku v roce 2020

Název
qDNM - SÝ 7000-60000Ř 37 713,50Uzemní plán obd 304 955,00Budovy, Stavby 36 600 397,g'
++r!e!g.@"ea r*ň' 2 42l 3u,8j
\bny OlouhoaoUý maiet k 2 342 802,65Pozemky

6 489 271,36umělecká díňi 47 503,00PoŤízení DHN4 l 023 80ó,04
íry - akcie 89 800,00stálá aktiva celkem= 49 357 633,34

^Výsledek 
přezkoumáni hospodařeni obce Velká Chvškapoole zpra\ y o přezkoumání hosnoOaten i obce 

-Veik; 
č"hilr. IčO : 00249289za rok 2020 - Nebyly zjištiny ct yUy u n"Oo.iuitj. 
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Krajský úřad Kra,ie Vysočina
odbor kontloly
ŽlzkQva 57 58/ 33 Jlhlava

stejnopis č, 1

c. ,l KUJI ?055/2021 Ko

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Velká Chyška

se sid|eln Velká Clryška 69 394k28ovelká chyška, leO: 00249289

PřezkoLllnáni hospodaieni za lok 2020*hylo zéhajf.,IlU pisenlnynl oznairlenjfi doručenýítuzenln,mu celkl| dne I8 slpna 2020 pudle § ;!á; 'j " 
,jx""""i'.ozolzooo so,,

[:[ili",:i:i'; l,::!i3:::]""líi]]:H;"jl::,;!::,:!:il,j á1,""3,"vo, svalku obc
2020 jako dilč pi",l"","""'"ii"'i;]"r"ffi ir;',";il'#i:.1ťr-xiÍii":ll3 ]x;iil]zadog|| obce v gouJadu s § 4 žako,a o plezr<ourrrJvj,ii';";;;;;,í, "É;;ilJirm 

kontrolnimUkollem klely pieochá?el zpracováll; iélo zoravy o vysl.:dk,, pie)r.o,, n"ň: n"o1poooien,, Uytopodanl předběžne lnlo|incce o 1ont,rl,,ictr aršte'nich'; ;,.jJ;;;,;;;;;;, z§'Jvy o uyi"tu,ll,,.rple2koLnrálr; hospodajLll, dl,e I6 .'lllo,.J 2021

Mi§to provedeni přezkounráni: obec Velká Chyška
Velká Chyška 69
394 28 Vejká Chyška

PřezkoUmání vykonalyI
- konirolor poveiený, lženl,,, l)lci,Lo!,,l],t,]|poveieni čislo 202050605oB 4
- konlrolorI
poVěřeni č'slo 20205oo5373_6

- kontrolor:
povéiení čislo 2o2o5o301 63*í

Podklady piedložili:

Letrka kalinová

MilLlše PlocházkoVá

lng, Šá[ka slman(líová

íng. Martin ors starosia
lVnl1;l Mlchi:tlova - úcetni

předmět přezkoumáni:

Piedméleln piezkclur,t;rnt hUspo(ldlelll jsou oulasl| JJrelkouln.inl !,Vedene V § 2 odsl i a 2za(ona o pře.koLrmávarlr hosoorlareri e, 
".' "i;.-"i,i 

-'i,""rrJ"';,;;i" 
;y]" provedenoVyDelovynl zpusobeln s ohledenl n,r v

a obsanu piezko r,rá,. řň",;;;á1,1.]"?,,],J;i5.;:jil';| ;i:i::i'-'1f.",,.J:, ?§"ffilplavl'lcll Piedplsu plahlycll ke J,|, ,J§íUlecne1| loholo llkon,l

l,.ia,- 1. ',8, .l,,,1l!!,, l(:(J /olj9ll/49|
]lr iJ|,l,c ,i , ,/,i!\ po3ts@knvy§ocn6,c?



kDl1.olo] poVPiel!Y nřdl nl 1,1e2io!mJl]

Lenka Kálil]ol,/á

lD!]. Šárka silnandlová

l\.4ilUše Plocl]iižkoVá DloUl}odobě nepřitonna

Poučeni
Ter o_náVlh zpraýY o Vysledku |)le/kounlalli hospoodle|ll ,e současnÉ lp,avoll o VýsIedhUpaezkolJlndltl hospoo;rlťlll piIcelll,, konecnyll, 1,1el]lln sc clává okaj,|žtÁem nlaínénoLlplynllli lhltly stanovene v § 6 odsl 1 pisni a1 ,:akorra J piJř"*š"a", hospociaření,k. podáni pisemného stanovlska ko,ltrololovl povéierlénrir , ,.",iini"iiJ.roun,ani neUooI\alnŽ|kelIt VZdáni sť plaV3 JJňLJJI p,sernné slanov,l,t,o L,ze,,ur,t,o c,lrk., ''-"
Žpráva ó Výslodku ptezkoLrlnant hu§podaieni byia V souladu § Ustanoveni,ll § l1 zákona
?JTí::j,T.1","," 

hospodarenl plnJťdl;ána , 
",, 

Ž;,,,|,o,t,ál],álČd"a"i' ,"J",i,,, .p.i"y ," o""

Úzernnr celek lnJ lla 1aklade \ / nIs1,1 c) žakon_! o pl-.žhoU||lav;lri hosDoClalení pravodolučit konllololovl ,rov.-,o,,",,,,i,,z.,,,n, Díclkotlnrálli p,.",,,n" *r"ou'rlo * navlllu zpráVyo vysledku přezkoL,manI hO§DodJl'eni olsanulici ' 
rrrlniiix-y 

" 
rL'" tonř.á)ui,n .1ls'ani.a požadoval ]ello t]illo.enl ke .n'.;," 6 yý5lgt[u ,-i.!í."ii .'ií""i""oii'Jii]l 

'o 
oo 

'u 
onuode doe předáni náVrhu teto zprivy

Uzemni re|ek ]e ve slŤly§lU llslalIovenj § l3 oosl t UIsn, I)] /ahona o prezxotttnávaniho§podaleni 
. |JoV-'lell p.llm( lli opah,€tli l( rápldV, cl,yb é nedostathJ rrvedenych v letoloraVe o VýsledkLl pielkolllnáíll ljospudalell. 

" 
puort o ton:'IiJeinou ,n*o.macipiezkoumávajlcllnL] o.qa,rrr l, (larskéntu i;;;; K ;,.';;;;";",' 

"'a l,"-,"r'J],]u, oo 15 dnůpo projednáni této 2pliivy spulu se lavelec4yfl uctcín v organecll ťlzenrniho celku,

!:,"]]']'_ .:'':* je dale Vť sr,ryslu ustanovenr § l:} odst 2 Za^alla o plezkol]n]áVanihospodaielli povllren v |4'ol,nacIl,,, ,".'I. ,,.i.,",,1..' 5'iá'"o'" " 
]"ul."" "oj lehož žákonauvó§t Ihůtu Ve kleré poda Fi|slU;ll

o plnéni pillalyc)| 
"p".,;r|; ",';i; il]l]elllU 

PiezkounláVdjlclmu olqánll piselnlloIl zpravu
zplavu zaslal lé PiisjuŠllérnu PiezkoLlllláva|ií,lml/ orgánu uveJenou

Íi.i:ii;i:ll, ;::n: j,,i"x1,:.,j[1| _:, 
,,3uooo,n., uvedenych vc lplavé o vysledku

rn",v 
"o 

iil,."-puř,,:,;ilť'i;:;;":;'il"",,:i;l]Tilťi'§,l""lili'H:iJ""';"u:fl;
p Jatvch oDall'enI J,/e U|ož|l ú,zcIl]|l||nLl t_.lkrr ,ll- ,,.,],,^.,_j,, " ," _-:]
o plezkolrmáválll n"spoo",",i o", ,,i,, r. "r§sň oř § l4 o.'st' 2 Žákolla

'l ato 2prava o výslecJKU piPlh('lllllalll nospuúaleilj ol]sihlllc vysiedhy InÉlko(lr)a||i o pliIonLlPlselllnoslI VyLrŽlte pl' prezhút,lll;ll, olJsallullc| 3 slrany



19$outnalri

PŘiLoHA

|,'j"Í]'nu§,,o'"'*'''lnáni 
hospodaie|li obce Vclká Chyška byly Využity následuiici

Navlh .ozpocll, J]a ,ok 2020 zveleilI
6. 12. 2o1g do 27. 12_ 2019 

en l}a úiedil desce a ll)lelnetových sl|ankách obce od
schválený rozpočet - na rok 2020 schvalen zaslupllel§tvenl obce dne 2/. 12,2019,zveiejněn od 2a. Q. ?019 na ll,lenletových 

"r.a"le"i, 

'"i"r,*"..,ia"ňeii'"nu 
uruani oe""eobce, kde je Zvefejnén a \de ie n]o7n

sluno*,i '.a""in'li"], ;i;".""[il 
.Jil)"J;,'lu:ffil],:"""',ř"]'".ff$*r^i 

žávazných ukažalell]zřizeným organlzacim - plo o,'IsoeVkoVoU organ,zao ,2ákladlli stota a iiiateisr<a stota vetuChyska sdeleno zaslL,t]llelstvem obce dne il. t zozoKozpoclova opatřeni - rok 2020
schvá|ena s|a,oslolI obce ur;avnrrloc 

, 
schVálcllá jIarosloVl zas{UpllelslVem obce oneJ 11, 20-t8 při1mová čásl neomežene výrJale rlo 300 trs Ř;" 

*"'"-. -'c 1 dne 3l, 3,2020, lveieJneno oo tz q zo2o Da rnternetovl;ch slránxách
: i:::?9 4 2020 .rvc,e;,lénoonso,,r zozon",,iiJ,i;ilil;il;fi:i.J Zvlv, zverelnepó o.1 i',], 5, 2020 l]a jntell]etovych sllánkách (schvá'e,lo 70)č 4 

ťng g9 6 2020 zveie;neno oci 3u 6 .1020 na lnleí;;i;;Í;;;i;;;t3ii; '"na úředni desce obce zveiálnéno o;n,
oo r;",.n" Joo.iv'_ 

^;;;];;'i.";":Í,f 
"''"' kde JsoU zve'eJl]elrd a kde le Inozno nal]lédnollt

Zaverec|lý účet - náVr|t za lok 201(i Vcellle lpláVy o Vyslcdktl prezkounlár]l hospoda.enlzveielnel] ná L]iecjni desce a tnletrtelovych._strán*;'"n 
"lí* "u''sl'o"'ióió 

'uo r,, u ,uro,scnvalejl zaslupIlelslvem obcF rlne 25, 6 2020 5 ;,;ke;;-". be1 VýhlaclSchválený závérecltý ťrier zveiernen * jo o,-zoř * ;,",;!il;,"i, srlánkách včelneoznámeni na Lliedhl desce olrce. kd€podoby ---- ---' "uť Je žVe|ejlléll d kLle Jp lnozrio l1.]hléd,)otll do ilslinllé
Vykaz pío hodnoceni plnenl lozpoilu - sest§ven a piedložen ke clnl 3 } 8, 202t)vykazzlskLr a zlíály - seslaven a pledlozen ke dnl i,I 6, ZOZtl- 

" '' "' -. -"'.
Kozvana. seslavena a píecjložena ke dni 3! 8, 2020HlaVni knlha -piedlolena la obdobl b/2020
Knll]a doslýc|) íaktlll - předjozena iP íllll 3I a.2aA). celkelll cV,ooýallycll 168 |aklUíKnJha odeslaných faklUí - piedIozena kFaktury. e dnl 31 8,2020 celke,)l vysta;erých 19 íaktul
. Dodavalej lČ 261|.,,396 3l- l!lDlekloVanI ekologlckýUh sla\,eo s,1,o PelhlilTloV
;:#J["il:iďJ?il,ffi;:[l,]Ťl;;".!y,".n,,,,.,,,Žn,i"'xn"n]l,Ž].,i'cov u""rr,oue
_ ljodaVatel lc oj17l1a,4 n.,^,. ^",,__roln 

výplsc 41 KBlcd|)e l9 3,2020

Z|..?:?rK9 i,n,*,o."a]J r;;";;:'.;"::"":":"3 |1"r'3'i§ 
r"' v celkové hoot|oté

Bankovni výplsy - pierlloženv k 3 l H 
'gr9rlP cŇs xB 

'-'lo"njiu 
ounovu ma]etkuPokladni kn|ha - predlozerla ke cjnt 31 ó 2U2|)Pokladni doklady _ /a lnesic g/2o20 PPD a VPD č, a. 1go - 222Evloence poplalku - předložella ke CJnl 31 e zozo rxo ".. 

--
Evloence maJetku. pleoložena ke L]íli :]
vzo_ová agenoa . ,€ii";]i;;;,;;;";;l ů^í:íí jJ:fi:š,"rf,];0028 031 02 l, 9o2, 042

ř,Ji""HJ,r: ii"l"ii,l1,1jifi,,,.]]]",ť" *o:] ,. on" J-s 
-i"iŠzu 

,,,.u,, učlnky uap.su

:^o;,!:_i;;.";,fi'; ";i:',J';;:ii;",T,í3.:"íó;,;i,;"J:i ̂ ,%;š|;Íl:J[l,J26;"5.2020 alne 27 5,2020 (.elkej l /900o0KaKBUarovacl smlotlvy - ?_e dne 27 2 2(,f 
;iŤn;ru-,"i-r"ďr",í:;",'"'"',X";1lT§""13,i"i'[}Jt?Xoí".;'i";",Jroo



§nllouvy o dilo, ze dne 06/2019, ze dne 18,3,2019 zhotovilel 3e, Píojeklovallí
ekologlckých §laveb §.r,o, Pelhi'l|],lQV Zhotovltel lL-'o 26ll73gti VyprácoVjni pro]ektové
dol(umentace plQ Posilel]i vódovodU" !, aelkove hoclllolé 195 300 Kó bez DF'H,
Sn]louvy o převodu ma]elku - sn]loúVa o pievodu Vlastniclvi l]en]ovitostl ZÉ dne 15 9, 2020,
právni ťlčl§ky záplsu k okan]žlkli 23 9 2020 z3pls ploveden dre 22, 10. 2o2o, obe]
kupuiici. nákup pozenlku scl]Vá|€řl Zo rlne 25. 6 :]020 kupni cena Ve Výsl 3sl 690 Kó
vyplacena dne 23 9. 2020 KB,
Kupní smlouva ze d e 29 10.2020, piáVni učlllky;ápistt k okan]žlku 2 11 202a.4ápis
ploveden dl,]e 1- 12.2020, obec kupu]ici nák(lp pozetllktl schválen Zo 28, ]0 2020 klpni
cena 1701 500 Kč, vyplacena dňe4 12,2o2o -,l lnll.Výplsč 177 KB, dne 7.12. 2020 -

/0] 500 Kč výpis c I78 KB
Dalovaci smlolvy - ze dne 'l0, 9 2ú20. obdatovally sDH Velka Chyška, (lcc} 6086l]791},
fjDančni dal Ve výšl B 000 Kc. daí §chválen Zo.!ie 25 6. 2020. Vvplace dnc 29, 9, 2020
Výols ó 139 KB,
sn]loL]Vy a dalši nralerlály k p|'ljatýnl úóelovyln dotaciln - Fond Vysočtny ptogran] "clstá Voda
2019".zedne24 6.2a19,lD Fv o2742.0017, na realizaci projektu "Posilel]i Vodovodtl Velká
chyška", dotace ve Výsl 117000Kc piijenr dotace 27, 10, 2020 KB, Vypis ó. 154,
takl!|a é. 20/011025 ze Cine 23 9 2020, dodavatel 3e píolektováni ekologických staveb
s..o,, lco 26112396 za ZplacováíIl plojektové dokLx]}entace na akci "Posileni Vodovod! "
V celkové hodnotě 236 313 Kč Včelne DPH, platba dne 24. s, 2020 Výpis a. 137
Zápi§y ž jednáni zastlpile{slva Včelné Llsnesenl - piedlozsl,]y ze dne28, 10. )-o20 17,12,
2o2o
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