
Návrh závěrečného účtu Obce Vellcí Chyška za rok202l

(§ l7 zrákona č. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění platných předpisů)
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021 v tis. Kč

Hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy velká Chyška :

Výnosy 2 708 107,77

Náklady Z 707 987,43
Výsledekhospodaření +120,34

Udaje o plnění rozpočtu příjmů, qýdajů a o dalších finaněních operacích
v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadu

Schvále-
ný

rozpočet

Rozpoč.
opatření

Uprav.
rozpočet

Plnění
k 31.12.

%oplnén

k upr.r.

Tř,1-daňové příim 4531,4 +§)§ 7 5057,1 5086,4 100,58
Tř.2-nedaň.příjmy 2962,6 +1586,5 4549,1 4546,8 99,95
Tř,3-kapit.příjmy +2l0 210 210 100

Tř,4-přij.dotace 70,8 +5470,6 5 54l,5 5541,5 ]00
Konsolid.příj.4060
Příjmv celkem 7564,8 +4069,8 l1634,7 1166l,7 100,23
Tř.5-běžné výdaie 7288,8 +3131,1 l04l9,8 10l00,1 96,93
Tř.6-kapitál.výdaje 276 +7869,5 8l45,5 8l18,5 99,67
Konsol.výdajů4250 -3723 -3723

Výdaie celkem 7564,8 +7277,6 14842,3 l4495.6 97,66
Saldo:příjmy-
výdaie
Tř.8-financování +3207,6 +2833,9 88,35
Přij.úvěry a půjčky
Splátky úvěrů
Fond reserv
Fond .

Prostř.min.let
Financování celk.
Přebytek(),
zfuáta +

+3207,6 +2833,9



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

Stav dlouhodobého majetku v roce 2021

Výsledek přezkoumání hospodaření obce Yelká Chyška
podle Zprávy o přezkoumání hospodařeni obce Velká Chyška, IČo : 00249289

za rok 202l - byly zjištěny chyby a nedostatky na účtu 082 --oprávky,
na účtu 316 - poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé a na účtu
346 - pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi.

Chyby již byly opraveny a správně zaúčtovány.

Velká Chyška, dne: 9.5.2022
Vyvěšeno: Q-,i. ló2 2
Sejmuto a schváleno ZO:

D,u

Učet Název Kč
018 DDNM SW 7000-60000 Kč 37 713,50
0l9 Uzemní plán obce 304 955,00
02l Budovy, stavby 38 072 927,92
022 samostatné movité věci a souborv 2 032 383,87
028 Drobný dlouhodobý majetek ) )r, 01/ o§

03l Pozemky 6 893 061,36
032 Umělecká díla a předměty 47 503,00
042 Pořízení DHM 8 081 581,93
069 Cenné papíry akcie 89 800,00

stálá aktiva celkem 57 782 860,63
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Kraiský úřad Kraie Vysočina
odbor koniíoly
Žižkova 1882/57, 586 o1 Jihlava

stejnopis č,| ,1

č . j.: KUJI 2483412022 Ko

lng. Maňin Drs _ staro§ta
lvana Michalová _ účetní

předmět Dřezkoumáníi

Předmětem přezkoumáni ho§podaření jsou oblasti přezkoumání uvedené V § 2 ods| 1 a 2
zákona o přezkoumáVání hospodaření. Přezkoumání ho§podaření bylo provedeno
výběrovým způsobem s ohledem na \^ýznamnost jednotlivých skutečno§tí pod|e předmětu
a obsahu přezkoumání, Při posuzování jednotlivých práVních úkonů se vychází ze znéni
púvních předpisů plátných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Žižkova 1882/57,5860l Jihlava, lČoj 708907491
lD dalovó schránky] ksab3eu, e_ma]l: posta@křVtsocina,cz

Zpráva o vtýsledku přezkoumání hospodaření
obce Velká Chyška

se sídlem Velká chyška 69, 394 28 Velká chyška, lČoI 00249289
za lok 202'|

Přezkoumání hospodaření za rck 2021 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne g. září 2021 podle § 5 odst, 3 zákona č.42012004 sb.,
o přezkoumáVání hospodaření územnich samospráVných celkú a dobrovolných svazků obcl
(dále jen zákon o přezkoumáVání hospodaření), Přezkoumání bylo provedeno
dne 29. záii 2021 jako dílčí přezkoumání a dne 23, března 2022 jako konečné přezkoumání
na základě žádosti obce v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření, Poslednim
kontrolním úkonem, ktený předcházel zpracování této žpráVy o \^isledku přezkoumání
hospodaření, bylo podání předběžné informace o konholních zjištěních a projednání náVrhu
zpráVy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 23. března 2022.

Místo provedéní přezkoumání: obec Velká chyška
Velká chyška 69
394 28 Velká chyška

Přezkoumání vykonal:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumáni:
pověření číslo 2021 5087538_4

Podklady předložili:

lng. Libor Haítmann



\-

A. výsledek přezkou mání

Při přezkoumání hospodařenI obce Velká chyška

a nedostatky:

byly ziištěny následuiící chyby

Předmět:zákonč.42ol2oo4sb.§2odst.2pÍsm.h)úóetnictvívedénéúzemnÍmcelkem

PíávnípřédpisIzákonč.563/1991Sb.,oúčetnictví'Vezněnípozdějšíchpředpisů

§ 29 odst, 1 - t]zemní celek inventarizaci neověřil, zda skutečný stav odpovídá stavu

v účetnictví

- Na účtu o82 - oprávky k samostatným hmotným moMtým věcem_ a,souborům hmotných

movitÝch Věci byl k31, 12, zozr uvxu,an 
',]i"iut"r, 

u"'uýsi agz zo+,zs Kč, v maietkové

."ij"Í,"l"t"u soó ozo.73 Kč GozdiI 37 184 Kč),

-NáÚčiu316_PoskytnuténáVratnétinančnívýpomocikratkodobéjeslále.Ved,enapůjčka
nóskvtnutá Via Rustica z,s,. xte,a vsar<'-rviá jiiiánuil. ll. zozo;ptacen€,, Dále na účtu
,326 ,_ 

Piiiaté náVratné finančni 
"vpoňioii'' 

t,air.oJooe je Vykáián zůstatek ve \^iši

i6óooo'r<;, p-r""illJ obec žádnou_íinař'ii"i-vr"1,1";i;l*:tiÍHlfÍtlf,:,"*ŤS.i
odúčtovala sptátku pújčky z úótu 326 (s

liřiřir"j"ti!iá']i i" fuóch tak měl bř vykázán a inventaíizací zjištěn nulo\ry stav,

- Na účtu 346 - PohledáVky za Vybranými ústředními Vládnjmi in_ďitucemi byl vykázán

zůslatek Ve \^i,ši 42o 2oz xe, prestoze.p-reáipslnÓ-prispevky a transfery byly k 31, 12, 2021

ořiiatv a mél tak být vykazan , ,,""i"i5,i,""i 
',ii{ten 'nulový stáv, Např, přispěvek

ve vÝši 300872 X; nu ""nn"ni"'jJpáJi ro',iiou"oue k;lamity", byl 
, 
předepsán

dne 24. 11. 2021 . obec vsak prispevex jne"z-Ó,-á 2ÓŽ,t ooarzeta a potrtódávka tak měla být

iiž odúčtována (výše příspěvku ov'u nuř"-lu,leŇana nespráVně 2x na \,ýnosový účet

á?;i]il;;ňŇcn mistniďr vlaontctr lnsiitucl z transfeíi]),

PřiDřezkoumánÍhospodařeniúzemnlhocelkuzapředchozírokynebylyziištěnychyby
a-náaoitatty neoo tyto nedostaikyjlž byly napraveny,

Při dílčim př€zkoumá ni za fok2021nebyly zjištěny chyby a nedostatky,

c. záýěí

l. Při př€zkoumání hospodaření obcé velká chyška za rok 202í

iělJ"u'J l,il"""lJ",t Tďiš. 3 "lli,o"iii3,1"*ň""*,**, 
**-"*,, 

" 
,",

Nedostatky, spočivaiíci v nesp]ávnosti nebo nepíůkaznosti ved".ll Y*lli:.t]j
- ůzemnt celek invent"n,"", n"o,"nt" ]{,-"iiáčný stav odpovidá stavu v (lčetnictýí,

(ne sp rávné, neprúkazn é)

\

\
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ll. Rizika, ktérá lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít
negativní dopad na hospodaření územniho celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření za íok 2021 nebyla zjištěna lizika wplýN{ící z chyb
uvedených V části c. l. této zprávy, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření
územního celku v budoucno§ti.

lll. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

Fiskální pravidlo (podíldUhU k púméru přlimú 2a poslednl4 roky) 0,00 %

DlUh nepřekročil 60 % průměru příjmů za poslodní4 rozpočtové roky,

lv, ostatní upožornění a sdělenii

Upozorňujeme, že při převodu Vlastnictví k nemovitým Věcem, které podléhají zápisu
do katastru nemovitostí, se za okamžik uskutečnění účetního případu považuje den doručení
návrhu na vklad do katastru nemovitosti.

za Krajský úřad Kraje Vysočina dne 28, března 2022

lng, Libor Haňmann

kontrolor povéřený řížením př6zkouňáoi

Poučení
Tento náVrh zpráVy o výsledku přezkoumání hospodaření je současně zpráVou o Vl^ledku
přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stáVá okamžikem marného
uplynutí lhůty stanovené V § 6 odst. 1 písm. d) zákona o přezkoumáVání hospodaření,
k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání nebo
okamžikem Vzdánise práva podat písemné §tanovisko územního celku.

zpráva o 4rsledku přezkoumání hospodaření byla vsouladu s ustanovením § 1í zákona
o přezkoumávánl hospodaření projednána - viz záznam o projednání návrhu zprávy
ze dne 23. biezna 2022.

Poměro\^i ukazatel Hodnota ukazatele

Podíl pohledáVek na rozpočtu 4,87 oÁ

Podíl záVazků na rozpočtu ,l0,89 
%

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 0,00 %

Podíl cizích zdrojú k celkovým aktivům 3,81./.

Ukazatel likvidily 1,25
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Územní celek má na ákladě § 7 písm. c) zákona o přezkoumáVání hospodaření právo

doručit kontroloíovi pověřenému řízením přezkoumání písemné stanovisko k návrhu zprávy
o Výsledku přezkoumání hospodaření obsahující námitky ke kontrolním zjištěnim
a poiadovat jeho přiložení ke zprávě o Výsledku přezkoumáni hospodaření, a to do 15 dnů
ode dne předání náVrhu této zprávy.

Uzemní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst, 1 písm. b) zákona o přezkoumávání
hospodaření povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatkú uvedených V této

zpráVě o Výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci
přezkoumáVajícímu orgánu tj, Krajskému úřadu Kraje Vysočina, a to nejpozději do 15 dnů
po projednání této zprávy spolu §e záVěrečným účtem v orgánech územního celku,

Územni ce|ek je dále ve smys|u ustanovení § 13 odst. 2 zákona o přezkoumávání
hospodaření povinen v informacích podle uslanovení § 13 odst, 1 písm. b) téhož zákona
uvést lhůtu, Ve které podá příslušnému přezkoumáVajícímu orgánu písemnou zpráVu
o plnění přijatých opatřeni a V této lhůtě příslušnému přezkoumáVajícímu orgánu uvedenou
zplávu zas|aí,

Za nepřijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zpráVě o Vý§ledku
přezkoumání hospodařeni, za nepodání písemné informace o přijstíopatřenía za neuvedení
lhůty, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění
přijatých opatření lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona
o přezkoumáváni hospodaření pokutu do \nýše 50 000 Kč.

Tato Zpráva o výsledku přezkoumání hospodařen{ obsahuje výsledky přezkoumáni a přílohu
Písemnosti využité přípřezkoumáni obsahující 3 strany,

Rozdělovník:

slejnopis Počet výtisků Předáno Převzal

1
,1x obec Velká chyška do datové schránky

1 1x Krajský úřad Kraje Vy§očina odbor kontroly
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PŘíLoHA
pís€m nosti vvužité Dři Dřezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodařéní obce Velká chyška byly využity následující
pís9mnosti:

Návrh rozpočtu _ na rck 2021 zveřejněn na úřední desce od 30, 11. 2020 do 17.12.2o2o,
na interneto\^ich stránkách od 30, í 1, 2020 - dosud
schválený rozpočet - na rck 2021 schválen zastupitelstvem obce dne 17. 12. 2o2o
a na internetových stránkách zveřejněn dne 22. 12.2020
stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - Mateřské škole Velká chyška
sděleno dne 26, 1,2021
Rozpočtová opatření - schválená starostou obce:
- č. Ro/202íl002 dne 3_ 8, 2021, na internetových §tránkách zveřejněno dne 3. 8, 2021
- č. Ro/202íl003 dne 30. 8, 2021, na internetových stránkách zveřejněno dne 30, 8, 2021
NáVrh závěrečného účtu - za rck 2020 zýeřejněn na úřední desce a internetovlich stránkách
od 1.6.2021 dó 24. 6, 2021 včetně zpráVy o výsledku přezkoumání ho§podaření
schválený záVěrečný účet - za rok 2020 schválen zastupitelstvem obce dne 24.6. 2021 bez
výhrad a zveřejněn Včetně zpráVy o Výsledku přezkoumání na interneto\^ých stránkách
dne 25. 6. 2021
Účetní záVěrka obce za rok 2o2o schválena zastupitelstvem obce dn e 24.6. 2021
ÚčetnízáVěrka příspěvkové organizace Mateřská škola Velká chyška za rok 2o2o schválena
zastupitelstvem obce dne 24. 6, 2021
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestavenk31.8.2021
Výkaz zisku a ztráty - sestaven k 31. 8, 2021
Rozvaha - sestavena k 31. 8.2021
Příloha rozvahy - sestavena k 31. 8. 2021
Hlavní kniha - za období8/2021
Kniha došlých faktur - k 31.8.2021 (íaktÍa č.21001 až 21164)
Kniha odeslaných faktur - k 3'1.8.2021 (íaklwa é.21001 až21022)
Faktury|
- Faktura č, 210100100 ze dne 28. 4.2021 ve výšj 34 886 Kó za křovinořez, motorovou pilu,
ochranný štít, rukavicé, dodavatel 1,4iloš eech, lco 03173104, uhrazena dne 12.5.2021,
bankovní Výpis KB č. 72
Učétní doklad č, 11oo72 ze dne 12, 5. 2021 (zÁúáování křovinořezu a motorové pily
na majetko\^ý účet 028, pořizovací céna 26 148 Kč)
- Faktura č. 21016 ze dne 13.7.2021 Ve výši 337 478,74 Kč za prodej dřeva, odběratel
stanislav Princ, lČo 00249289, uhrazena dne 26.7.2021, bankovní \núpis kB č. 108
Bankovni \^ýpisy - k 31. 8. 2021 k běžným účtům (KB. ÓNB)
Učetnídoklady - za měsíc srpen 2021 k bankovnímu Výpi§u KB č. 111 až.l24
Pokladní kniha - k 31. 8.2021 (doklad č. 1 až 224)
Pokladní doklady _ za měsíc duben 2021 (příjmové a Výdajové pok|adní doklady č, 96
až119')
Evidence majetku - přírůstky a úbytky majetku za období leden až sípen 2o21
Mzdová agenda - Rekapitulacé mezd za měsíc srpen 2021
Sm|ouva o dílo ze dne 11. 5. 2021, předmět plnění ''stavební úpravy kulturního domu
č,p, 106 Ve Velké chyšce", cena díla 6 218 534,23 Kč, zhotovitel sHB Hovorka s.r.o.,
lco 28076044, na píoíilU zadavatele zvéřejněna dne 21, 5, 2o21
- Faktura č, 2021078 ze dne 31.7_ 2021 ýe ýýši 1 222 133,86 Kč za ''Stavébní úpravy
kultuíniho domu č.p- ,106 ve Velké chyšce", dodavatel sHB Hovorka s,r.o,, lČo 28076044,
uhrazena dne 3í. 8, 2021 (část ve výši 1 000 000 Kč, bankovní\^j,pis KB ě. 124) a 1.9.2021
(částýe vÝši 222133,86 Kč, bankovní\^ýpis KB č. 125)



Účetní doklad č. 262021 ze dne 6, 10, 2021, zaúétoýání stavby V pořizovací cené
1 472 530 Kč na účet 021 - stavby a zaúčtování nabytých pozemků V pořizovaci ceně
330 470 Kč na účet 031 - Pozemky (zaúčtován i předpis kupní ceny na účet
32í - Dodavatelé, část ve \.ýši 800 000 Kč splatná do 30. 6. 2022)
zápisy z jednání zastupitelstva Včetně usneseni - konaného dne 9, 9, 2021, 1a. 11.2021
a 17.12.2021

)r\v\č\(LJ i §_.j. ,iělr_
r(,--*! ,
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