ZPRAVA AUDITORA

o výsledku přezkoumání hospodaření

Obec Osová Bitýška
2021

Přiiemcé zDráVy:

zpéva je Uňena plo orgány obce

Á.C,A,

A

dit, s,r,o

AU D

l

charakteristika účetníjednotky;
Název územního celku., obec osová Bítýška

sídlo:

osová Bítýškač,p.3, 594 53 osová Bitýška

lčo; ooo 84 4o9
právní forma:

obec

vznik:

25.

orgány obce:

zastupitelstvo, starosta, místostarosta

statutární orgán:

starosta

,1,1

l\.4gr,

Způsob jednání,

. 1990

Lenka Štěpánková

obec zastupuje starosta a
mistostarosta

předmět činnosti:

způsob podepisování:

V

jeho

nepřítomnosti

spravování Záležjtostí, které jsou V ZájmU obce a jejích
občanů
Podepisování se děje tak, že ke jménu starosty připojí

tento svůj podpis a otisk razítka obce

zástupci organizace;

Mgr. Lenka Štěpánková
Lenka kutílková

Předmět přezkoumání:

hospodaření obce od 1.1.2021 do 31.12.2021

Míslo přežkoumání;

obec osová Bítýškač,p, 3, 594 53

ověřovatel:

A,c,A, Audit, s,r.o,

Smetanova 34
5_91 o1 Ždár nad sáZavou
lco: 25 33 85 87
clslo opravnenJ 25l

'l

lč0]25338187

,, ij\ij

i

iill

,;r]l.

DIč]cZ253]8r37
čísLooB.imatí: 257

Jednatel:

lng, Alena l\,4ichálková, čísloopráVněni 1544

statutární auditor;

lng, Alena Michálková
smetanova 34
591 01 Žd'ár nad sázavou

osoby provádějící
přezkoumání

1

lng, Alena Michálková
Bc, Marie ZítoVá

Provedli jsme přezkoumání hospodaření obce osová BítýškaV SoUladu

ustanovenim § 4 odst, 7 zákona č. 42012004 Sb,, ustanovením § 2 písm. c) Zákona
č.93/2009 Sb,, o auditorech a o změně některých zákonú, Ve znění pozdějších
předpisů,
S

Místo přezkoumání

obecní úřad osová Bítýška,č,p.3
období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření obce provedeno;
Přezkoumání hospodaření proběh|o dne 13.5.2022, pííprava dlben 2022

Určenízaháiení a ukončenípřezkoumání hospodaření obce osová Bítýška:
Přezkoumání hospodařeni bylo Zahájeno kontrolou obsazení íunkcístatutárního
orgánu členůZastupitelstva a Výborů obce před uzavřením smlouvy,
Poslední činnosti auditora dodrženíbyla kontrola Ukazatelů podílu pohledáVek a
Závazkú na rozpočtových příjmech a podílu zastaveného majetku na celkovém
majetku obce k 31 ,12_2021 d|e §10l4lb zákona 42012004 sb_
Předmět přezkoumání hospodaření:
Předmětem přezkoumáníjsou podle ustanovení § 2 odst, 1 zákona č- 420l2oo4 sb-,
údaje o ročnim hospodaření, tvořicí součást ZáVěrečného účtupodle § ] 7 odst, 2 a 3
zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtůVe Znění
pozdějšich předpjsů, a to:

1, plnění příjmúa Výdajů rozpočtu včetně peněžníchoperaci, týkajícíchSe
rozpočtových prostředků

2, finančníoperacetýkajíci se

tvorby a použití peněžních fondú
Ič0 l5]3858i

Dlč czrr]3358l

rD

3, náklady a Výnosy podnikatelské činnosti územniho celku
Vynakládaných na
4, penéžniopelace, týkajíc_íse sdružených prostiedků
celky, anebo na /ákladě
1ákladě smlouvy mezl dvema nebo vice'územníml
smiouvv s jinými pravnickými nebo fyzickými osobami

5'finančníoperace.týkajicíSecizichzdrojůVesmyslupráVníchpředpisůo
účetnictví

poskytnUtými z ,Národniho íondu a
zahranlčl posr<ýtnutými ňa zakladě melináíodnich

6,
" hospodařenl a nakladánl s prostiedky

OlrŠ.iprostiedky ze

"smIuV

7,
'

rozpočlu, k rozpočtům
Vvúčtovánía Vypořádání finančníchVztahů ke státnírnu
rozpočtúm,ke státním íondůma k dalším
řá"ů,

ř;#iň;;;i, lli.h

osobám

2 odst,2 zákona č 42012004
Předmětem přezkoumáni V souladu s Ustanovenim §
Sb,, jsou dále oblasti:
1, nakládáni a hospodaření s majetkem Ve V|astnictvi územníhoCelku
2. nakládání a hospodaření S majetkem státu, s nímžhospodaři úZemnícelek

3,zadáváÍ.liauskutečňovániVeieinýchZakázek'svyjimkouúkonůapostupů
" oř"ž^*.unv"n orqánem dohleiu,poole zákona č. 13412016 Sb,, o veřejných

4,

5.

)akazkách, Úe znénípozdějších předpisu
stav pohledáVek a Záyazkú a nak|ádání s nimi

ruóeni za závazky fyzických a práVnických osob
movitých a nemovitých VěcíVe prospěch třetich osob

6, zastavování

7.
8.
9

Zřizouání vécných břemen k majetku úZemního celku
účetnictvívedené územnim celkem
uzemniho celku průmérujeho piljmů za posledni 4
óvÉřeni nomělu dluhu
"páOte
:"*y
praunino oiedpisu upravujrciho rozpočtovou

Ó;i"Í;

odpovědnost

Hlediska přezkoumání hospodaření:

sb, se ověřUje
Předmět přezkoumání podle ustanovení §3 zákona ó,42ol2D04
z hlediska:
1, DodžoVání povinností stanovených ZVláštními práVními předpisy
lČ0 253858]
DlČ]cž2533858]
číslo oPLílněií: ]]57

2- souladu hospodařeni s íinančnimiprostředky Ve srovnáni s rozpočtem
3. dodrženi účelUposkytnuté dotace nebo návratné finančni výpomoci

a

podminek jejich použití

4,

Věcné a formální spráVnosti dokladů o přezkoumáVaných operacích

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno podle právnich předpisú uvedených
příloze k této ZpráVě.
Def

V

inování odpovědnosti;

Za hospodařeni, které bylo předmětem přezkoumání a za jeha zohrazení V účetních
a finančnich Výkazech je odpovědný statutární orgán obce oSoVá Bítýška,
Našíúlohou je na Základě provedeného přezkoumáni hospodařeni Vydat zpráVu o
VýSledkU přezkoumání hospodaření, Přezkoumání hoSpodaření jSme provedli
V souladu Se Zákonem ó, 93/2oo9 sb,, o auditoíech Ve znění pozdějších předpisů,
s mezinárodním auditorským standardem lsAE 3000, auditorským standardem č,52
a dalšími relevantnimi předpisy Vydanými Komorou auditorů ceské republiky a
s ustanoveními § 2,3,10 a 'l7 odst.2 zákona č.42012004 sh. V souladu s těmito
předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provéSt přezkoumání
hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření obce osová
Bitýška je V Souladu s hledisky přezkoUmání hospodaření dle této zpráVy.

Rámcový rozsah prací
za úóe|em Vykonáni přezkoumání hospodaření obce osová Bítýškabyly použity
postupy ke shromáždění dostatečných a Vhodných důkaznich informaci, Tyto
postupy jsou svým rozsahem menšínež U zakázky poskytující přiměřenou jistotu a
jsou auditorem aplikovány na Základě jeho odborného úsudku Včetně vyhodnocení
rizik Významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při Vyhodnocování těchto rizik
bere v úVahu Vnitřní kontrolni systém obce osová Bítýška. Použitépostupy Zahrnují

Výběrový způsob šetření a Významnost (materialitu) jednotlivých skUtečností,
označeníVšech dokladů a jiných materiálů Využitých při přezkoumání hospodaření
obce osová Bítýškaje uvedeno V samostatné příloze, která je nedilnou součástí
télo zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření činil auditor i dalšíkroky a využíva| i
dalšíinformace, které nejsou součáStí tohoto označení,

závéízpíávy o vÝsledku přezkoumání hospodařeni
A) Vyjádřeni

k souladu hospodaření S hledisky přezkoUmání hospodařeni

]čo]2r33E587

Dlč cz2r]3358]
aí§o oFínrěni: 2j7

Na základé námi provedeného přezkoumání hospodařeni obce osová Bí$ýška
jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že
přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálnich)
ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření dle této zprávy.

B) Vyjádření oh|edně chyb a nedostatků
zákon č- 42012004 sb., o přezkoumáVáni hospodaření územních samospráVných
celků a dobrovolných svazků obci, Ve znění pozdějšíchpředpisů, stanoví, abychom
Ve zpráVě Uvedli ZáVéí podle ustanovení § 10 odst,2 písm. d) a odst, 3 citovaného
zákona, Toto ustanovení Vyžaduje, abychom Ve sVé ZpráVě o Výsledku přezkoumání
hospodaření uvedli, Zda při přezkoumáni hospodaření byly zjištěny chyby a
nedostatky a V čem případně spočivaly, a to bez ohledu na jejich výZnamnost
(materialitu) a jejich vztah k hospodaření obce oSoVá Bítýškajako celkU,

Při přezkoumání hospodaření obce osová BítýškaZa rok 2021 jsme nezjjstili chyby
a nedostatky - § 10 odst. 3 pism, a)
Popis zjjštění je uveden v příloze k této ZpráVě obsahující i označenídokladů a
jiných materiálů sloužícíchjako podklad pro identifikaci chyb a nedostatků, která je
nedi|nou součástítéíozpňvy.

c)

Upozornění na případná rizjka

Na Základě zjištění podle ustanovení § 10 odst, 2 pism, b) Zákona č 42012004 sb,, o
přezkoUmáVáni hospodaření územníchsamospráVných celků a dobrovolných Svazkú
obcí, Ve zněni pozdějšíchpředpisů, jsme neidentifikovali žádná lizika, která mohou
mít negativní dopad na hospodaření obce oSoVá BítýškaV budoucnosti]

D) Podíl pohledáVek a Závazkú, podíl Zastaveného majetku
Podíl pohledáVek a Závazkú na rozpočtu obce osová Bítýškaa podíl Zastaveného
majetku na celkovém majetku obce osová Bítýška

Podíl pohledáVek na rozpočtu
B

Vymezeni pohledáVek
Vymezení rozpočtových přijmů

2 417 529,09 Kč
33 333 136,08 Kč
lč0:21338587

!lč]cl25338587
či§lo oPldnění

'57

Dl

A/B-100%

odílu pohledávek na roz

7

,25

o/o

Podíl závazkú na rozpočtu

c
B

c/B-100%

33 333 136,08 Kč
956 661,07 Kč
2,87 o/o

vymezeni závazkú
Vymezení rozpočtových přijmů
Výpočet podilu Závalků na rozpočtu

Podíl zastaveného majetku na celkovém maietku
D
E

DlE*1o0o/o

Wmezeni zaslaveného majetku
Wmezení maietku pro Výpočet ukazatele
Výpočet podílu zastaveného majetku na
celkovém majetku

Dluh územníhocelku nepřekročil 60

0 00 Kč
303 963 21,1,35 Kč
0

o/o průměru jeho příjmů za

poslední

4 rozpočtovéroky,

Žd'ár nad sázavou,

Á.C,A. Audit, s,r.o.

dne 18.5.2022

srnetanovd

r'

d

],1

591 0r Žd'ál nan sázevou 1

DIč, cZ25]]8587
o\\édacn, 257

.i
9

aUditor

odpovědný auditor

lng, Alena Michálková
smetanova 34
591 01 Žd'ár nad SáZavou
opráVnění číslo:1 544

1

zpráva byla Vyhotovena Ve třech Výtiscích. DVa Výtisky a jednu zpráVu Ve formátu
obec osová Bítýškaa jeden Výtisk je archivován Ve Spisu auditora,
'pdť obdržela

Ičoj2533E5E7

llIČ lžlr3lEi8j

AUDl

Dne:

zpráva projednána

_.!-",

,", .:-.z,z,

Připomínky statutárního orgánU:

zprávu převzal

Dne: lJ !

!.!.:

L

starosta

Přílohy:
Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:
Příloha

A

Přiloha

B

PříIoha

c

Příloha

D

Přehled práVních předp_isů, jejichž sou|ad
"
hospodařením
auditor oVěřil

S

přezkoumáVaným

Příloha obsahujícídetailni popis 4ištěných chyb a nedostatků podle
§ 1o.odst. 3 pism b) a c) zákona č'.42oÍ20o4Šo,a oznaeeni oottaoů
a jiných materiálů, ze kterých jednotliVá Zjištění
Vycházejíi

stanovisko statUtárního orgánu dIe požadaVkU ustanovení
§7/c
zákona 42012004 Sb. Viz. zprava auditoia

označeníVšech dokladů a jiných materiálů VyužitýCh při

přezkoumání hospodaření

il

1

lč0:2rj38587
DJČ:cZ253]8537
čí§l0 aríyiěrí: 257

Příloha

A

Pii provádění přezkoumání hospodaiení byl posouzen soulad hospodaření

pŤedpisy, příp.jejich \,ybran:imi ustanoveními v platném znění:

s

následujicími právními

zákoncm č_ 420/2004 Sb,, o pierkoumávání hospodaření územníchsamosprávných celku a
dobrovolných svazků obcí,
zllkonem č,2312017 Sb, o pravidlech roz-počlové odpovědnosti,
zákonem č.89/20]2 Sb., občanský zákoník,
zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostecb a družstvech,

Sb,, o rozpočtových pravidlech úzomníchrozpočtů,a souvisejícími
,č..250l200íJ
prováděcími právními předpisy,
z,ákone.m

Zákonem č. 563/199l Sb., o účetnictví.
zákonem č. 128/2000 Sb., o obcich,
zákonem č. 134/20i6 Sb,, o zadávání veřejných zakázek,

Zákonem č,. 24312000 Sb,, o rozpočtovém určenívýnosri některých daní územním
samosprávným ce]kim a některy;,m státnim 1bndům,
zákonem č. 248/2000 Sb,, o podpoře regionálního rozl,oje,

zákonefi č.26212006 Sb,, zákoník práce,
Zákonem č, 320/200l sb., o finančníkontrole ve veřejné správě,

Zákoncm č. č.340/20l5 Sb., o Zvláštních podmínkách účinnostinékteqých
smlrrl,,
uveiejňoviánítěchto smluv a o registíu smluv,

vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajůpřcdklár:laných pro
hodnocení plnění státniho rozpočtu, rozpočtu státních fondů úzánich samosprávných

celků, rozpočtůdobrovo]ných svazků obcí a rozpočtůregioná]ních rad soudlžnostj.
lThláškou č. 323/2002 Sb., o lozpočtovéskladbě,

vy]l]áš\ou: ,110/2009 sb,, kterou sc provádějí některá ustanovení zákona č. 563/199l
sb,,

o účetnictvi,ve Znění pozdějšich předpisů, pro některé vybrané účetnijednotky,

ryhláškou č, 383/2009 Sb., o účetníchzáznamoch v technické foImě vybraných
účetnícb
jednotek ajejich předávání do centrálního systému
účetníchinlormací státu a o požadavcich
na technické a smíšenéformy účetníchZíznamů,
\,yhlášL] 270120 l 0 Sb,, o inventa zaci majetku a závaž<u,

č 22!/2013 sb., o požadavcich na schva]or,áni účetnichzávěrek některych
vybraných účetníchjednotek,
q/hláškou

nařízením vlády č. 56,1/2006 Sb., o plabvých poměrech zaměstnanců ve Veřejných
službách
a splávě,
nařízením vlády 37/2003 Sb_, o odměnám za r,"jkon funkcc členůmzastupitelstev,
če§kými účetnímistandardy pro někleré vybrané účelníjednotky, které vedou
účetnictví
podle vyhlášky č.410/2009 Sb.

Přiloha B
Zjištění při přezkoumání, popis chyb

1.

a

nedostatků

dle zákona o přezkoumání § 2 odst. 1písm. a)v návaznostina§3 hle,liška

přezkoumávání:

Plnění příjmů a výdajů rozpočtu, soulad
územníchrozpočtů

s(r

zákonem 250/2000 Sb,, o rozpočtových pravidiech

Zj ištěni

dnc 16,12,2020 byl zastupitelstvem obce schvá]en rozpočet pro rok 202l jako

vyrovnaný
návřh rozpočtu byl zveřejněn na úředních deskách vhodným způsobem a v zákonném
tennínu:
věcné zmčny rozpočtu byly prováděny v souladu s příslušnými rozpočtorými
opatřcními evidovanými podle časovépos]oupnosti, každá změna a tím i rozpočtová
opatření byIa řádrrě projednávána a schva]ována
závěrečný účetza íok 2020 byl projcdnán na zasedání Zastupitelstva dne 30,ó.2021,
byl zýeiejněn vhodným způsobcm a v zákonném terminu a jeho projednáni bylo
uzar,řeno s výrokem s výhradou
součástí závěrečného účtubylo Zhodnoccní finančníhohospodaření zřízených
právnických osob
zpráva o přezkoumání a údaje o plnění ro7počtu v plnénr členěnípodle rozpočlové
skladby byly zleiejněny na úřední descc v samostatných dokumentech
rozpočtový výhledje schválen na 2 roky (2023-2024)

2.

dle zákona o přezkoumání § 2 odst. t písm. b) - g) v návaznosti na §3 hledi§ka

přezkoumáváníl

písm, b) finanóní operace qýkajíci se tvorby a použitípeněžních fondů

Zjjštěni:

.

obec neměla v

rcce202l zíízeižťÁnýpeněžni fond

písm. c) náklady a výnosy Z podnikatelské činnosti

Zjištění:

.

obec v roce 2021 neprovozovala
prodej dřeva, stočné

ádnou podnikatelskou činnost - pouze pronájem a

písm. d) peněžní opelace býkajícíse sdružených prostředlai

Zjištění:
obcc v roce 202l neměla žádnésdružeíéprostřcdky
písm. c) finančníoperace týkajíci se cizích zdrojů

.

Zjištění

z<lravotního poiištěni; ! souvislosti s

z

obchodniho styku, daní, sociálního ani
qistavbou bytových domů spláci obec hypoteční

obec nemá žádnésplatné 7áya^y
úvěr

písm, 1) hospodaření a nakládáni s pro§ťedLT posk],tnut:fili z Národního fondrr na základě
mezinárodních smluv

Zjištění:
pro přezkum za účetníobrtobí 2021 nebyla u obce zjištěna náplň k tomuto ustanovení
zákona

,

písm. g) vyúčtovánía vypořádání finančníchváahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům křajů,
k řo,ryočtůmobcí, kjiným ro7-počtům, ke státním ibndům ajiným osobám

Zll§tcnl

obec obdrže]a Z MMR na obnovu obecního parkoliště, dotaci SFŽP na výsadbu
ovocných stromú a kraje Vysočina účelo\,épíostředky. kromč jiného na lesní porosty

\ebylo Zjišlénoporušeni rozpočlo\ é káaě

3.

dle zákona o přezkoumání § 2 odst. 2 písm,
přezkoumávání:

a)

h), v náYazno§ti na §3 hlediska

písm- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve \,lastnictví obce

Zjištění:
. pro sp]nění požadavku zákona 128/2000 Sb,, o obcich byly z hlediska pravomoci

,

orgánů obce odsouhlaseny majetkoprávni úkony dle §85 zákona

bylo ověřováno případné nab}lí a převod nemovitých vécí.poskytování dalu a dotací,
uzavírání smluv o sdruženi, vzdáni se práva a prominutí pohiedávek, postoupení
pohiedávek, dohody o splátkách, piijetí a poskl,tnutí úvčrua půjček,převzetí
ručitelského závazku a zastavení nemovitých včcí

Nebylo áištěno porušeni pmvomocí
písm. b) nakládání a ho§podaření s majetkem státu, s nímžobec hospodaří
Z]lsten1

.

pro přezkum za účetníobdobí 202l nebyla u obce zjištěna náplň k tomuto u§tanovení
zákona

písm, c) zadávání a uskutečňovirní veiejných zakázek

Zjištění
v účetnirnobdobí 202l bylo provedeno výběrové řizcni na zakázku obnova obccního

paíkoviště
písm, d)

-

§tav pohledávek a závazku, nakládání

§

pohledávkami a závazky

zjištění

.

§tav pohledávek a závazků vedený v účetníevidenci byl
doklador án provedenou rJoklaclor ou inventurou

.

k dafu účetrrízávěrky řádně

závazk1 a pohledávky jsou vedeny v účetníevidenci pruběžlě ajsou rovněž pruběáě
\,yhodnocovány a testovány na splatnost a rl.rnahatelnost

Nebyly zjištěny chyby

a nedostatky

písm, e) ručeníza závazk1

slzic\ich

a

právrrických osob

Zj ištění|

.

v_ účetním_obdobi

ťetícho§ob
písm.

0

202I nebylo schváleno za§fupitelstvem žádné í!čeltiza záýazks,

a ani žádné ručenínepřechází z

minuiých let

zastavování movitých a nemovitých věcí ve plospěch třetích osob

Zjtštělí:
. v účetnim_období202I nebyla schvá]ena zasfupitelstyem ž.Áná zástava moviqých
a
,:T"^riti:h.
ve prospěch řetích o§ob, z rninulých let přechází zásta\,ní právo ve
výši 8 900 tis.""9í
Kč
písm. g) zňzování věcných břemen k majetku obce
Z]I§Ien]:

.

pism.

v ričetnímobdobí 2021 byla schválena smlouva o zřízelí
věcného břemene pro firmu
EG.D, a.§.

h)

účetnictvi vedcné obci

Zj ištění

'
.

.
.
.

porovnánínr úda.júz Yýkazu o plněni lo7počtu a rozvahy
k 3].l2,202l na stavy
,
příslušných účtuhIavní knihy nebyly Ziištěný rozdí]y
konečnéZúslatky majetku a závazků k 3 J .12.2020 vykazované v rozvazc
navazují na
počátečníZůstatky vykazovanó \, rozvaze k 1,l. 202l
kontrola použitírozpočtové skladby nebyly 7jištěny žádné nedostatky
ovčřované účctníZáznamy mély požadovanéná]ežitosti.
k provedení inventalizace starostka obce vy<lala plán inventú a stanovila
koňise a
určila termín ptovedení inventarizace; rozdily nebyiy zjištěny

V účetnictvíobce nebyly Zjištčnychyby a nedostatky přesahující stanovenou
materialifu,

Příloha D
označenívšech dokladů ajinÝch materiálů Wuátých Dři
Dřezkoumání:
RoZpočet
Návrh rozpočtu pro rok 2021 (včetně infomace ojeho zveřejnění
na úřednídcsce a
způsobem umožňujici dálkorý při.rup,1
sch\ ílený rozpočet pro rol 202l včetnějeho rozpisu podle
rozpočtové skladby a doložení
zveřejnění
Střednědobý qýhled rozpočtu se§tavený tn roky 2023-2024
(včetně informace o Jl.ho
zveřejnění a schválení)
Rozpočtová opatření včetně usnesení dle pří§lušných orgánů a
do]oženízveřejnění Ro č.
2/2021 a 4l202l
Záýéíečnýíčetza předchozí rozpočtový rok (včetně informace
o zveřejněni závěIečného
účIuna úaedni de§ce a Způ§obem umoáUiíci dáII\UW
oijsfunl
Veřejná latázka. r roce 202l obnora obecniho par[or
i<tč'
*:''^:Tich. \ eiejných 1akálek. ptezioumáranim ohdobi. tj. rybérori řizenr
|,I:1':_9
uKoncena \ pruběhu pře,.koumá\ aného obdobi
DoL-Llmentace k lybraným veřejným zakázkám

.

.

.

.

.

'
'
.

Účetnictví a výkazy
UčetnízávěIka, (ro maha, výkaz zisku l ar y, piiloha
účetnízávérky ) sestavená k
rozvahovému dni 3 1, 12. 2021, podepsaná stutut,i- i.
o.gán"ln .re .tni.l"a*tty
Vjkaz pro hodnocenr pínénrrozpočtu FN 2 - l2M
PIan inrentur. Inrentarizačni zprára. in\enfuD !šech
ro7taho\jch,]čru
Účetnideník
H]avní kniha
Účtový rozvrh - sestavený k 3l,12.2021
Vnirini smérnice. pok)Ť]y a nařilcnl

.

.
.
.
.
.
.

Dlouhodob} nehmotný a hmotn; majelek
Regjsh] maietku
Dok-trm€ntace k organizačnímu Zajištěnía způsobu prove<lení
inventarizace maJetku a

.
.

,
.
.
.
.

položkový rozpis přírustků
a úb}th] dlouhodobóho nehmotného a hmotného
majetku
Polož_kouý roz_pis nedokončenéhomajetku
Odpisový plán
Seznam zastaveného majetku
výpi§y Z kata§tťu nemovitostí

Finančnímajetek
. Bankovní vlipisy za lcden, červon a plo §lnec
. Pokladní doklady příjmové
pokladni doklady za období ledcn a říjen 202l,
. Pokladní kniha (dcník) za roka výdajové
iOZl

Pohledávky
saldokonto pohledávek odsouhlasené na hlavní knihu
Rozpis tvorby opra\.ných potožek kitéria, pravidla a propočet odsouhlasený na hlavní
knihu
Vydané faktury č,2100015 - č.2100037
Kniha Vydaných faldur 2021
Evidence poplatků
Evidence smluv

.
'
.
.
.
.

Záýazw

.
.
.
.
.
.

saldokonto závazků odsouh]asené na hlavní knihu
věková struktura závazku závazky po splatnosti
Přirustky a úbytky dlouhodobých závazků
Dodavate]ské í'aktury č.2100321 č,2l00,110
Kniha došlých fakur 202l
Rekapitulace mezd

Výsledok hospodaření
protokolo schválení účetnizávětky
odsouhlasení hospodářského výsledku na ýýka7. zisku a ztáťJ
Dohody o hmotné odpovědnosti
Smlouw a dalši maleriály k poskytnutým účclovýmdotacím
smlouvy a dalši materiály k přijatým účclovýmdotacím
sm]ouvy o převodu majetku
zveřejněné záměry související s nakládáním s majctkem
Smlouvy úvěrové

.
.
.
.
.
.
.
.

ostatní
Zápisy zjednání zastupitelstva ze dne 7.4.2021 a 30.6,2021
Zápisy Z j cdnání výborů zastupitelstva ze dnc l 7,8,2021 a 16.12.2021
Výslcdck kontrol zřízených organizaci,
Protokol o schválcní účetnizávěrky příspévkovéorganizaci
poměrové ukazatele
. Výpočet po črových ukazatclů

