
Návrh závěrečného účtu Obce Velká Chyška za rok 2020

(§ l7 zákona č. 25012000 Sb,, o rozpočtolii,ch pravidlech územních rozpočtů, ve
zněni platných předpisŮ)

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2020 v tis. Kč

Schvále-
ný

Iozpočet

Rozpoč.
opatření

Uprav.
řozpočet

Plněrrí
k31.12.

%plněn
k upr.r.

Tř,l -daňové pŤiirl 4723 -77,50 4645,5 4773,6 l02,]6
Tř.2-nedaň.příjmy 2201,6 +9l9,6 1l)], 3120,8 99,99

Tř.3-kapit.příjmy
'I'Ť.4-přij.dotace 65,4 +7096,7 "I 162,I 7162,1 l00
Konsolid.příj.4060 -1228 -l228
Příimy celkem 6990 +ó7l0,8 t3700,8 l3828.5 l00,8ó
Tř.5-běžné rrídaie 5781 +3806,8 95 87,8 q§ l) § 99,2|
Tř.6-kapitál,výdaje l209 +7252,20 84ó ] ,2 8461,1 i00
KonsoI.výdajů4250 -1228 -l228 -1zz8
Výclaie celkent 6990 +(_}íi3 l l682l l6745,6 99,5tt

Saldo:příjmy-
výdaje
Tř.8-iinancovriní +3l20,1 +2917 9-3,49

Přij.úvěty a půičky
Splátky úvět,ů

Fond reserv

Fond .

Prostř,min.]et
Financování cc|k.
Přebytek(-),
zíráta +

+3120,1 +29l1

Hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Velká Chyška :

Výnosy 2 835 265,94

Náklady 2 8l7 803,04
Výsledek hospodaření +\7 462,90

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích
v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadu



(výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů),

§tav dlouhodobého majetku v roce 2020

Výsledek přezkoumání hospodaření obce Vellci Chyška
podle Zprárry o přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška, ICO : 00249789

za rok 2020 - Nebyly zjištěny chyby a nedo§tatky.

Velká Chyška, dne : |.6.202l
Vwěšeno: IC,'ĎJa
SÓirnuto a schvále no Zo: J(-t. Jó)4

,,/ l i

Učet Název Kč
0l8 DDNM - SW 7000_60000 Kč 37 713,50

0l9 Územní plárr obce 304 955,00

02l Budovy, stavby 36 600 397,92

022 Samostatné movité věci a soubory 2 421 383,87

0]E Drobný dlouhodobý majetek 2 342 802,65

03] Pozerrrky 6 489 271,36

032 Umělecká díla a předměty 47 503,00

012 Pořízení DHM l 023 806.04

069 Cenné papiry - akcie 89 800,00

stálá aktiva celkcm 49 357 633.34
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Krajský úřad Křaie Vysočina
odbol kontroly

Žižkova 57 587 33 Jihlava
steinopis č,: 1

Č- j,: KUJ| 10557/202'1 Ko

se sidlem Velká chyška 69, 394 28 Velká chyška, lČoi 00249289
za íok 2020

Přezkoumánihospodařenizalok2o2obyloZahá]en'opisemnýmoznámenimdoÍUčeným
ilŽ*řrm-ř ietx]i"á;u-18, 

"rpn" 
ZOio'poore § s oa"t, 3 zákona, č,420i2004 Sb"

á?"irou.a"a"i hospodařeni u,"rnni"r, s"rnosp,a-uných celku a dobrovolných svazku obcí

;^:]_i'.]-,;;;; ; .i"",r..,r,mavání r,o"ooori"nii] piez'toumani bylo provedeno dne 14, záři

i'0';; fil"1i;; o;J*-",",ň;;i;;;1-ď-ň";;,021 jako koneč;e pře_zkoumáni na základé

žádostl obce v souladu s § 4 zakon" o po,xournauáni hospodareni, Poslednim kontrolním

t,r,"řĚirlřřy piěJJr*J Žpracovani teio zprávy o výsledku přezkoumáni ho_spodařeni, bylo

""ái.i "i.j#i"e informace o t<ontrotnřn i;rStÉnictr'a projednáni návrnu lprávy o výsledkll

piezkoL,máni hospodařeni dne 16, února 202,],

Zpráva o výsledku přezkoumáni hospodařeni
obce Velká Chyška

Mislo provedení přezkoumání: obec Velká chyška
Velká chyška 69

394 28 Veiká chyška

Přezkoumání vykonalyl
- kontíolor pověřený řizenim prezkoumání

pověřeni čislo 20205060508_4

- kontrolof]
poVěřeni či§lo 20205005373_6

- kontIolor:
poVěřeni čislo 20205030163_,1

Podklady předložilil

Lenka kalinová

Miluše procházková

lng, Šárka Simandlová

lng. Martln Dřs - atarq6ta
lvana Michalová - účetni

předmět přezkoumání:

Piedmétem piezkoumáni hospoclaieni tsou oblasll prezko,]manl uvedené v § 2 odst, 1 a 2

;;ř;;;*;ú";;;ávaní nospodatáni Piezkoumáni hospodaien; byto provedeno

v,ihérovúm 2nusobem s ohledem na významnost Jednolllvých skuteónosti podle piedmětu

;'§!""'i"' ;;;';ňj"i É'., poiu,"ua"1 jednotllvý;h právnich úkonL] se vychá7i ze znění

píávnich piedpisú p|atných ke dni uskutečnění iohoto úkonL],

Žlžkova 57, 587 33 Jihlavé lÓo: 70890749l

lo dátové sch.anky ksá!l3e(, é-mail: posta@kí,vysocin,,cz



Lenka kalinová

kontíoIoí pověieny řizenim pr€zko!má|i

lng. Šárka simand|oVá

Miluše procházková Dlouhodobě nepřítomna

konlrcloí

Poučeni

Tento náVrh zpráVy o Výsledku přezkoumáni hospodareni je současně,zpráVou o vý§ledku

"ilř"".a"i-i"rÓ"Oai!ni, 
prriemž konečným'znenim ;e stává okamžikem marného

fifiř iii",, ;ř";;;;.á ; s o "áit 
i pisÓ, c; záxona o přezkoumaváni hospodařeni,

t" á.raent oisemnéno stanovtska kontrolorovi pověieném.r íízenim přezkoumáni nebo

or.JmiiX"m'urOani se práva podat písemné stanovlsko územniho celkLr,

Zoráva o vÝsledku prezkoLlmáni hospodařeni byla Vsouladu s Ustanovenim § 11 zákona

;";řá*;i;;;i ;":oJáĚnio.1"án*" - uiz žáznam o projednáni návrhu zpravy ze dne

16, února 2021,

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

i"'i"Jii Xá"ii"r"ro"i pověřeném; řizenim piezkoumáni pisemné sranovisko k návrhu zprávy

ř" "vi"it" 
- 

ňi"rr"umáni hospooareni' onsanujicí námitky ke ,kontrolnim 
zjlšténim

" o"i"j"u"t l.ino přllozeni ke .pi"uu o uý"téOXu piezkoulnáni hospodaření, a to do 15 dnu

ode dne předáni návíhU této zprávy,

Územni celek je Ve §myslu llstanoveni § 13 odst, l pism, b),zátona o přezkoumáváni

;;.d;ái Ó;,*" pÍlmout opatreni i nápravé chyb a nedostalku uvedených v této

,..i,,J-"'r,i.r.ar.u oieikoumáni hospodařeni a pódut o tom pisemnou iníormaci

áiilři"ňr" jl"uiňř",:oj* ji r<i"i.xe.i *ior, Kraje Vysočrna, a to ne]pozdé]i do t5 dnú

l" pr"iáJ"J"i tet" .prá'vy spólu se závérečným úólem v orgánech územniho celku,

Ůzemni celek je dále ve smyslu ustanoveni § 13 odst, 2,zákana o,přezkoumáVáni

ň."poJ"r""i po'vrnen v rnformaóích podle Ustano;ení § ,13 odst, 1 pism, b) ténož zákoná

ii"á!i-rr,Ut" ""Ó které podá piisrusnémrr piezkoumávajícimLr orgánu písemnou zprávu

" 
prňi"i ňŇ"r,r o|átr"ni 

" 
,, ieto lhutě piisiušnému přezkoumávajicimu orgánu uvedenou

zprávu zaslal,

7a neořiieti oDatieni k náprave chyb a nedo§tatku uvedených ve zprávě o výsledku

ii"r'iii#Ži,,i ňá]J"j"iuni,á n"pooáni pi§emné lníormace o piijeti opatréni a 2a neuvedení

řfij'"ř" ii;;ňň; ňii"r"*t"i" p,'".iioumávajicimu orgánu plsemno! zprávu o plněni

oiiiJtVJ "p"ř.'"i 
lze uložit uzemnimu celku dle ust;noveni § 14 odst, 2 zákona

; Óře'zkoUmáVáni hospodařeni pokutu do výše 50 000 Kč,

Tato zpráVa o vý§ledku přezkoumáni hospodařeni obsahuje Výsledky přezkoulnáni a přilohu

Pí§emnosli Využité prí přezkoumání obsahuiici 3 strany,



PŘiLoHA

pi§emnosti vvužité při přezkoumán í

PřidilčímpřezkoumánihospodařeniobcevglkáchyškabylyVyuŽitynásleduiíci
pí§emnostii

NáVrh rozpočtu na lok 2020 zveřejněn na úředni desce a internetových stránkách obce od

6, 12. 2019 do 27 . 12.2019
Š"n"a["l' ,*poe"t , na rok 2020 schválen za§lupitelstvem obce dne 27 12- 2o19,

zveřeiněn od 2a. 12.2o1g na tntenreŇycll skánkách Vóetné oznámeni na úiedni desce

obce, kde je zveietnén a kde Je možno nahlédnout do llstlnne oooopy

Stanovení záVaznycn ukazatetu zrtzeným ol9anizacím : 9t9l9u:ní záv€zných ukazatelu

]ii""t. '",*"i."ii. 
- pro příspévkovú otga-nrzacr ,Základni škola a mateiská škola VeIká

ónusxa" soějeno zastl]pltelstvem obce dne 31- 1-2020
Ro;počtová opatřeni - rok 2020
§chválena starostou obce: pravomoc schválena stárostovi zastupitelstvem obce dne

á, rr, iols, piíjmová óási neomezeně Výdaledo 300 t," |č . . . . , ._.
č. 1 dne 31, 3, 

'o2o, 
zveře]néno od 12 4, 2020 na intelnetových slranKacn

Ě- Z J"" áo + iOZO zveřejnéno od 30,4, 2020 na lnternetových stíánkách

;, ;;;; iŽ. á, ióiÓ, iu"rejneno od 12, 5. 2020 na internetových stránkách {schváleno ZO)

; ;;;; iÓ, Ó, iozO, zvere]neno od 30,6, 2020 na internetových stíánkách

ň" ,:iuÁi o"""" ou"" zveře;nětro oznámení, kde jsou zveřejněna a kde je možno nahIédnout

do listinné podoby - zveřejněna do§ud
Ž;J;;;;ý"úč"t-: navrn ia ror 2019 včetné zprávy o výsledku přezkoumáni hospodařeni

iř"ál-"!,i * úředni desce a internetovÝct, strantácn obce od 8,6 2020 do 25,6,2020

icňulten zastupitetstvem obce one' 25, 6, 2020 s Výrokem - bez Výhíad,

ŠŽň"iĚ"l' ,a"lÉe"l' úlet zveiejněn áa za, a, zozo na intelnetových. §tránkách vĎetně

irJrná"Í "" 
ui"ani'desce obce, kde i" ,uár";nen a kde je možno nah|édnor]t do listinné

podoby
itřrr'oro noanoceni plněni rozpočtU - sestaven a předložen ke dni 31, 8, 2020

vÍ;,taz zist<u a ztrátv - sestaven a předložen ke dnl 31, B, 2020

Rázvaha - sestavena a předložena ke dnl 31 8,2o2o
Hlavni kniha - předložena za obdobi 8/2020
iniÁa ooitýcn iuttu, - předložena ke dni 3l, 8, 2o2o, celkem evidovaných 168 faktur

ii"ii.! iáĚirá"Y"r. i"XtJf - předložena ke dni 31, 8, 202O, celkem vystavených 19 faktt]r

FakiuívI
]'šJť"uut"r ló 26112396, 3E projektováni ekologických staveb, s1,o" Pelhřimov,

za zpracováni proiektové dokument""J r ,l."rnnirnu iiz-eni na Kanalizacl a_Čov, V celkové

i.J,i"áisá sóg (e. úhrada dne 19, 3, 2020, výpis č, 41 KBzedne 19-3-2O2O
]'§iři'"áěi ič-cjiiujidi-člir] úir"s, eaco,v, narup motorové plIy, V celkové hodnotě

zisozý\e, úhíada dne 4, 3.2o2o výpi§ č, 31 ze dne 4, 3,2020 KB
;;ř;;i;ýp;";-'pi"atoženy r< st,l, 2020, KB. óNB, KB _fond na obnovu majetku

Pokladní kniha - předložena ke dni 31.8,2020
eoxladnl dokladý - za mě§ic 8/2o2o, PPD a VPD č, d, 190 - 222

Evldence poplatku - předložena ke dnl 31, 8, 2020, TKo, pes

EuiJeni" i.á"tru - iřed|ožena ke dni 31, 8. 2o2o, přílůstky u úau _o28, 
031, 021,9o2, o42

Ú.JÓuáág"áOu -r'"kapitulace mzdových nákladu za obdobi 8i20_20__

ŠňiJJř;l Ě-pĚ""O" majett<u - Smlo'uva kupni ze dne 28, 4- 2l2\,,právni účinky zápisu

t oxamjixu žo, l. zlzo,'.ap',s proveden dne 22, 5, 2020, Piedmětem koupi byla nemovitost

e-i-lŽl a pozemer. o vymete rss m2, nákup schválen Zo dne 22, 2,2020, ůhrada dne

26'. 5. 2o2o a dne 27. 5, 2o2o, celkem 1 790 000 Kč KB,
Ó"rou""i"rroury , ze dne 27- 2. 2o2o, obdarcya^ý centfum _LADA, ,z,s" Pacov, lco
ÍČái áz-sz, áái 

".i "ysi 
5 0oo Kč, dar schválen zo dné 12, 5, 2o2o, úhrada dne 7, 8, 2020,

Výpi§ č, 1'12 KB



smlouvyodilo-zedne06/20.19,zedne18'31o]9,:]l"J"l1:]-.1"^'.Projektováni
ř*"r"g,Jnv"l,'u*"o :,l ,,",n:l,?". 

"IJiíil,r"iťg 
,llllt,f, JI!,3i"n","", 

o"**u

ooku,ieniace pro Pos,|"li *d::Ť:,..: 
;";""řoř"i"ri"io"i i]emovlto§tl,z_e dne 15, 9 2020,

smlouvy o pievodu lna]etku - s,nlouva ;";ůň, ;;;,. proveden dne 22. 1o_ 2o2o, obec

|ravni účinxy záplsu k okamžl]<u_2 ]o" oišž ť,r-oio,*upn, cena ve výšl 39 690 Kč

§$ffi i",;,,,*ffi i,t4,-{íL-,;.Í§:$J"ii;H*":tť§s#§
cena 1 701 500 Kč. vyplacena one a,

;Ó1 50o Kč výpis c, 1/8 KB ^ ^^r0 obdaíovallý sDH Velká Chyška, (lco 60860791)

Darouaci smiouvy {"_9l",,10.:_ l:í;",!,!"ao o"Jri 6 2020 Vyplacen one 29,9,2020
flnenóni dar Ve Výsl 8 000 K' dar scr

uvňi. e, rrs xs, .óelovym dotacim . |*d Yl"9::1l,|]:Pl1l;;:Jl"J:fl:
;n';y:"".i:';*:";;l'š iS,lil'J,XfiJ#' :il":l;:l ql"J".il"; l,i""l""? \,.
ónyit"" ootu"" uu uýšl 117 000 Kč 

'rl\?l' ".láii"lái á" o,óĚx,*a.ii "*aoglckých 
staveb

takiura č, 2olot/025 ze dne_ 23.^9 
"iíin,_ř i"i"."",u"é na arc, "Pos|leni Vodovodu "

s,í,o,, lčo 26112396 1" jry?"9"i:iB;,;]i,áil" á* z 9,2020 !ýpisc,137
v cetkové hodnoté 236 313,Kč včelne u, , 

ijr"i; _ pi"ar"z""v ze dne ?8. 10_ 2020 17 12,

Záplsy z ]ednáni zastupitelslva Vceln

2o2o

rsl ui§..c,1._ s ,

li,*)>
j2 ě). )ěz-l
j6. óe . Jt>2/

., \)

3


