Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Stejnopis č.: 1
Č. j.: KUJI 38762/2022 KO

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Předín
se sídlem Předín 243, 675 27 Předín, IČO: 00290181
za rok 2021
Přezkoumání hospodaření za rok 2021 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne 1. října 2021 podle § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Přezkoumání bylo provedeno dne
3. listopadu 2021 jako dílčí přezkoumání a dne 2. května 2022 jako konečné přezkoumání
na základě žádosti obce v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření. Posledním
kontrolním úkonem, který předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření, bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních a projednání návrhu
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 2. května 2022.

Místo provedení přezkoumání:

Přezkoumání vykonaly:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
pověření číslo 20215065466_6
- kontrolor:
pověření číslo 20215087538_5

Podklady předložili:

Obec Předín
Předín 243
675 27 Předín

Bc. Petra Kozlíková Kolínská
Lenka Kalinová

Ing. Zdeněk Skála – starosta
Eva Boudová - účetní
Martina Suchnová – matrikářka

Předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání uvedené v § 2 odst. 1 a 2
zákona o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno
výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu
a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění
právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 708907491
ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

A. Výsledek přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Předín nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
B. Plnění opatření při jat ých k nápravě chyb a nedostat ků
Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby
a nedostatky nebo tyto nedostatky již byly napraveny.
Při dílčím přezkoumání za rok 2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky
C. Závěr
I.

Při přezkoumání hospodaření obce Předín za rok 2021
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II.

Rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:
Při přezkoumání hospodaření za rok 2021 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
Poměrový ukazatel

Hodnota ukazatele

Podíl pohledávek na rozpočtu

0,94 %

Podíl závazků na rozpočtu

9,85 %

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

4,48 %

Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům

10,47 %

Ukazatel likvidity

18,64

Komentář: Dlouhodobé pohledávky
účet 451 (dlouhodobé úvěry) stav k 31. 12. 2021 ve výši 10 800 000 Kč
účet 472 (dlouhodobé přijaté zálohy na transfery) stav k 31. 12. 2021 ve výši 846 800 Kč

Fiskální pravidlo (podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky)

61,92 %

Dluh překročil 60 % průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu
upravujícího rozpočtovou odpovědnost. Při ověření bylo zjištěno, že poměr dluhu k průměru
příjmů za poslední 4 rozpočtové roky činí 61,92 % a hranice 60 % byla překročena o částku
335 319,63 Kč.
Částka představující 5 % z rozdílu mezi výší dluhu a 60 % průměru příjmů za poslední
4 rozpočtové roky činí 16 765,98 Kč, obec je povinna v roce 2022 o tuto částku snížit svůj
dluh.
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IV. Ostatní upozornění a sdělení:
- Upozorňujeme na povinnost veřejného zadavatele uveřejňovat nejpozději do 3 měsíců
od splnění smlouvy na profilu zadavatele výši skutečně uhrazené ceny za plnění
smlouvy. U smlouvy, jejíž doba plnění přesahuje 1 rok, uveřejní veřejný zadavatel
nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku cenu za plnění smlouvy v
předchozím kalendářním roce.

Za Krajský úřad Kraje Vysočina dne 2. května 2022
Bc. Petra Kozlíková Kolínská
………………………………………….
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Poučení
Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je současně zprávou o výsledku
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 vzdání se práva podat písemné stanovisko územního celku.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona o
přezkoumávání hospodaření projednána – viz Záznam o projednání návrhu zprávy ze dne
2. května 2022.
Územní celek má na základě § 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření právo
doručit kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání písemné stanovisko k návrhu zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření obsahující námitky ke kontrolním zjištěním
a požadovat jeho přiložení ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, a to do 15 dnů
ode dne předání návrhu této zprávy.
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání
hospodaření povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků 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 se závěrečným účtem v orgánech územního celku.
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona o přezkoumávání
hospodaření povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona
uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu
o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou
zprávu zaslat.
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Za nepřijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření, za nepodání písemné informace o přijetí opatření a 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 přezkoumávání hospodaření pokutu do výše 50 000 Kč.
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje výsledky přezkoumání a přílohu
Písemnosti využité pří přezkoumání obsahující 4 strany.

Rozdělovník:
Stejnopis

Počet výtisků

Předáno

Převzal

1

1x

Obec Předín

do datové schránky

1

1x

Krajský úřad Kraje Vysočina

odbor kontroly
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PŘÍLOH A
Písemnosti využité při přezkoum ání
Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Předín byly využity následující písemnosti:
Střednědobý výhled rozpočtu - návrh na roky 2022 až 2024, zveřejněn na úřední desce
a internetových stránkách obce od 18. 11. 2020 do 4. 12. 2020, schválen zastupitelstvem
obce dne 4. 12. 2020, schválený střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn dne 31. 12. 2020
na internetových stránkách obce včetně oznámení na úřední desce obce, kde je zveřejněn
a kde je možno nahlédnout do listinné podoby
Návrh rozpočtu - na rok 2021 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od
18. 11. 2020 do 4. 12. 2020
Schválený rozpočet - na rok 2021 schválen zastupitelstvem obce dne 4. 12. 2020, zveřejněn
od 31. 12. 2020 na internetových stránkách obce včetně oznámení na úřední desce obce,
kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - pro rok 2021 - ZŠ a MŠ Předín ze
dne 5. 12. 2020
Rozpočtová opatření - schválena radou obce: pravomoc schválena radě zastupitelstvem
obce dne 10. 5. 2011
č. 1 dne 1. 2. 2021, zveřejněno od 23. 2. 2021 na internetových stránkách
č. 2 dne 16. 3. 2021, zveřejněno od 13. 4. 2021 na internetových stránkách
č. 3 dne 28. 4. 2021, zveřejněno od 20. 5. 2021 na internetových stránkách
č. 4 dne 20. 5. 2021, zveřejněno od 8. 6. 2021 na internetových stránkách
č. 5 dne 23. 6. 2021, zveřejněno od 14. 7. 2021 na internetových stránkách
č. 6 dne 28. 7. 2021, zveřejněno od 24. 8. 2021 na internetových stránkách
č. 7 dne 18. 8. 2021, zveřejněno od 8. 9. 2021 na internetových stránkách
č. 8 dne 15. 9. 2021, zveřejněno od 11. 10. 2021 na internetových stránkách
na úřední desce obce zveřejněno oznámení, kde jsou zveřejněna a kde je možno nahlédnout
do listinné podoby - zveřejněna dosud
Závěrečný účet - návrh za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 18. 3. 2021 do 12. 5. 2021,
závěrečný účet schválen zastupitelstvem obce bez výhrad dne 12. 5. 2021. Schválený
závěrečný účet zveřejněn od 1. 6. 2021 na internetových stránkách včetně oznámení na
úřední desce obce, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 30. 9. 2021
Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 30. 9. 2021
Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2021
Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2021
Hlavní kniha - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2021
Kniha došlých faktur - předložen stav ke dni 30. 9. 2021 (doklady č. 1 až 206)
Kniha odeslaných faktur - předložen stav ke dni 30. 9. 2021 (doklady č. 1 až 78)
Faktury
- přijatá č. 210100302 ze dne 7. 7. 2021 (KPF 150) dodavatel START Zelený s.r.o. IČO
08731314 ve výši 15 019,27 Kč vč. DPH za křovinořez včetně příslušenství, uhrazena dne
6. 8. 2021 (Komerční banka a.s., výpis č. 150), zaúčtováno na účet 028 (558)
- přijatá č. 1813009420 ze dne 3. 8. 2021 (KPF 171) dodavatel Up Česká republika s.r.o.
IČO 62913671 ve výši 7 700 Kč vč. DPH za prodej karet a kreditů, uhrazena dne 18. 8. 2021
(Komerční banka a.s., výpis č. 158), zaúčtováno na účet 263
- přijatá č. 210100258 ze dne 17. 6. 2021 (KPF 127) dodavatel START Zelený s.r.o. IČO
08731314 ve výši 13 955, 74 Kč vč. DPH za motorovou sekačku včetně příslušenství,
uhrazena dne 9. 7. 2021 (Komerční banka a.s., výpis č. 129), zaúčtováno na účet 028 (558)
- přijatá č. 121054 ze dne 9. 7. 2021 (KPF 153) dodavatel IPOS PS s.r.o. IČO 28317122 ve
výši 178 977 Kč vč. DPH za stavební práce - kanalizace, propustky, předláždění vjezdu,
uhrazena dne 30. 7. 2021 (Komerční banka a.s., výpis č. 144), zaúčtováno na účet 021
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Bankovní výpisy - stav ke dni 30. 9. 2021 (ČNB, Komerční banka a.s., Česká spořitelna a.s.
– běžné účty, Česká spořitelna a.s. - úvěrový účet, Komerční banka a.s. - sociální fond)
Účetní doklady - za období srpen 2021 (k bankovním výpisům č. 146 - 167)
Pokladní kniha - sestavena předložena ke dni 30. 9. 2021 (příjmové doklady č. P1 - P166 a
výdajové doklady č. V1 - V217)
Pokladní doklady - za období září 2021 (příjmové doklady č. P149 až P166 a výdajové
doklady č. V199 až V217)
Evidence poplatků - předložena ke dni 30. 9. 2021 (TKO, psi)
Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky k majetkovým účtům 021, 031. 019, 028
Mzdová agenda - rekapitulace mzdových nákladů za období 9/2021
Odměňování členů zastupitelstva - odměňování schváleno na zasedání zastupitelstva
konaném dne 18. 12. 2019
Účetnictví ostatní - účetní závěrka obce za rok 2020 schválena ZO dne 12. 5. 2021, účetní
závěrka příspěvkové organizace ZŠ a MŠ za rok 2020 byla schválena radou
obce 17. 2. 2021
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej) –
Kupní smlouva (obec jako prodávající) na pozemek p.č. 1381/39 (ostatní plocha) o výměře
139 m2 ve vlastnictví obce Předín v k. ú. Předín ze dne 17. 2. 2021 s právními účinky vkladu
22. 2. 2021, koupě schválena zastupitelstvem obce dne 7. 10. 2020, záměr prodeje
zveřejněn od 21. 7. 2020 do 5. 8. 2020, žádost ze dne 12. 6. 2020. Kupní cena 4 865 Kč
uhrazena dne 17. 2. 2021 (Komerční banka a.s., výpis č. 32)
Kupní smlouva (obec jako prodávající a kupující) na pozemek p.č. 483 (zahrada) o výměře
144 m2 ve vlastnictví M. H. v k. ú. Předín, pozemek p.č. 721/11 (ostatní plocha) o výměře
9 m2 ve vlastnictví obce Předín v k.ú. Předín, ze dne 27. 5. 2021 s právními účinky vkladu
31. 5. 2021, koupě schválena zastupitelstvem obce dne 12. 5. 2021, záměr prodeje
zveřejněn od 10. 9. 2020 do 25. 9. 2020, žádost ze dne 17. 8. 2020. Kupní cena 315 Kč a
prodejní cena ve výši 315 Kč uhrazena v hotovosti dne 17. 2. 2021 (PPD č. 285, VPD č. 111)
Kupní smlouva (obec jako prodávající a kupující) na pozemek p.č. 1413/17 (ostatní plocha)
o výměře 11 m2 ve vlastnictví M. D. v k. ú. Předín, pozemek p.č. 1413/1 (ostatní plocha)
o výměře 225 m2 ve vlastnictví obce Předín v k.ú. Předín, ze dne 13. 7. 2021 s právními
účinky vkladu 14. 7. 2021, koupě schválena zastupitelstvem obce dne 30. 6. 2021, záměr
prodeje zveřejněn od 21. 7. 2020 do 5. 8. 2020, žádost ze dne 22. 6. 2021. Kupní cena
385 Kč a prodejní cena ve výši 7 875 Kč uhrazena v hotovosti dne 13. 7. 2021 (PPD č. 356,
VPD č. 157)
Darovací smlouvy
- ze dne 10. 8. 2021, obdarovaný Nemocnice Třebíč, IČO 00839396, finanční dar ve výši
5 000 Kč, vyplacen dne 19. 8. 2021, (Komerční banka výpis č. 159), dar schválen ZO dne
30. 6. 2021,
- ze dne 20. 5. 2021, obdarovaný Diecézní charita Brno, oblastní charita Třebíč, IČO
44990260, finanční dar ve výši 45 000 Kč, vyplacen dne 2. 6. 2021, (Komerční banka a. s.,
výpis č. 104), dar schválen ZO dne 4. 12. 2020,
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - Smlouva o poskytnutí investiční
dotace z "Obnova venkova Vysočiny 2021" FV02791.0126 uzavřena dne 1. 7. 2021 ve výši
100 000 Kč na akci "Rekonstrukce veřejného osvětlení", žádost ze dne 1. 4. 2021,
závěrečná zpráva a vyúčtování ze dne 7. 9. 2021, dotace přijata na účet dne 9. 7. 2021
(Komerční banka a.s. výpis č. 129)
Obec dne 25. 3. 2021 uzavřela smlouvu o dílo, dodavatel PELMONT s.r.o. IČO 25172786 na
akci "Oprava VO Předín - Hory", příloha č. 1 smlouvy o dílo: cena práce a použitého
materiálu.
Faktura přijatá č. 2021204 ze dne 10. 6. 2021 (KPF 126) dodavatel PELMONT s.r.o. IČO
25172786 ve výši 518 091 Kč vč. DPH za oprava VO Předín - Hory vč. materiálu, uhrazena
dne 9. 7. 2021 (Komerční banka a. s., výpis č. 129), zaúčtováno na účet 021
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím - Veřejnoprávní smlouva
č. 4/2021 o poskytnutí dotace ze dne 4. 10. 2021, příjemce Římskokatolická farnost Předín,
IČO 64269353, dotace ve výši 100 000 Kč, vyplacena obcí dne 14. 10. 2021, výpis
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č. 197/KB, schváleno poskytnutí dotace ZO dne 12. 5. 2021, smlouva schválena dne
29. 9. 2021, Žádost o dotaci ze dne 26. 1. 2021, Vyúčtování dotace do 15. 12. 2021,
Smlouva zveřejněna na stránkách obce dne 13. 10. 2021,
Veřejnoprávní smlouva č. 2/2021 o poskytnutí dotace ze dne 20. 5. 2021, příjemce Sokol
Předín, IČO 60417731, dotace ve výši 60 000 Kč, vyplacena obcí dne 2. 6. 2021, výpis č.
104/KB, schváleno poskytnutí dotace ZO dne 4. 12. 2020, smlouva schválena dne
12. 5. 2021, Žádost o dotaci ze dne 20. 11. 2020, Vyúčtování dotace do 15. 12. 2021,
Smlouva zveřejněna na stránkách obce dne 2. 6. 2021,
Veřejnoprávní smlouva č. 1/2021 o poskytnutí dotace ze dne 17. 5. 2021, příjemce
Komunitní škola Předín, spolek, IČO 22864563, dotace ve výši 5 000 Kč, vyplacena obcí dne
2. 6. 2021, výpis č. 104/KB, schváleno poskytnutí dotace ZO dne 4. 12. 2020, smlouva
schválena dne 12. 5. 2021, Žádost o dotaci ze dne 1. 12. 2020, Vyúčtování dotace
do 15. 12. 2021,
Dohody o provedení práce - ze dne 9. 8. 2021 - pomocné úklidové práce pro obec
ze dne 2. 8. 2021 - pomocné úklidové práce pro obec
ze dne 12. 7. 2021 - pomocné úklidové práce pro obec
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - předloženy ze dne 4. 12. 2020, 1. 2.,
16. 3., 12. 5., 30. 6., 29. 9. 2021
Zápisy z jednání rady včetně usnesení - předloženy ze dne 4. 1., 20. 1., 17. 2., 3. 3., 16. 3.,
24. 3., 14. 4., 28. 4., 12. 5., 20. 5., 23. 6., 14. 7., 28. 7., 18. 8., 30. 8., 15. 9. 2021
Při druhém dílčím přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
Střednědobý výhled rozpočtu - návrh na roky 2023 - 2025 zveřejněn na úřední desce a
internetových stránkách obce od 29. 11. 2021 do 12. 1. 2022, schválen zastupitelstvem obce
dne 15. 12. 2021, schválený střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn na internetových
stránkách obce dne 11. 1. 2022 včetně oznámení na úřední desce, kde je zveřejněn a kde je
možno nahlédnout do listinné podoby.
Rozpočtová opatření - schválena radou obce - pravomoc radě schválena 15. 12. 2021
č. 10 schváleno dne 24. 11. 2021, zveřejněno dne 14. 12. 2021
č. 11 schváleno dne 22. 12. 2021, zveřejněno dne 11. 1 2022
schválená rozpočtová opatření zveřejněna dosud včetně oznámení na úřední desce, kde
jsou zveřejněna a kde je možno nahlédnout do listinné podoby.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2021
Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2021
Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2021
Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2021
Hlavní kniha - předložena za období 12/2021
Kniha došlých faktur - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2021 (doklady č. 1 - 323)
Kniha odeslaných faktur - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2021 (faktury č. 1 - 115)
Faktury
- č. 2021018 ze dne 15. 12. 2021 (KPF 242), dodavatel Pavel Tománek IČO 47449527 ve
výši 19 602 Kč vč. DPH za tahání dřeva Smrčná, uhrazena dne 23. 12. 2021 (Komerční
banka a.s., výpis č. 242), zaúčtováno na účet 518
- č. 1521380059 ze dne 19. 11. 2021 (KPF 224), dodavatel CZC.cz s.r.o. IČO 25655701 ve
výši 29 917 Kč vč. DPH za osobní počítač Samsung 970 EVO PLUS - účetní včetně
instalace a příslušenství, uhrazena dne 29. 11. 2021 (Komerční banka a.s., výpis č. 224),
zaúčtováno na účet 558 (028), zaevidováno do majetku dne 29. 11. 2021, inventární číslo
II/574
- č. 2021004 ze dne 19. 11. 2021 (KPF 225), dodavatel RN STAV s.r.o. IČO 27675777 ve
výši 52 005 Kč vč. DPH za zbudování přípojnicové skříňky, uhrazena dne 30. 11. 2021
(Komerční banka a.s., výpis č. 225), zaúčtováno na účet 518
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- č. 2109382 ze dne 5. 11. 2021 (KPF 219), dodavatel AssiDu, spol. s r.o. IČO 64508749 ve
výši 87 795 Kč vč. DPH za opravy hromosvodů bytový dům č.p. 230, 231, MŠ a ZŠ,
uhrazena dne 19. 11. 2021 (Komerční banka a.s., výpis č. 219), zaúčtováno na účet 511
- č. 1521326977 ze dne 25. 10. 2021 (KPF 205), dodavatel CZC.cz s.r.o. IČO 25655701 ve
výši 22 563 Kč vč. DPH za osobní počítač Samsung 970 EVO PLUS - matrikářka včetně
instalace a příslušenství, uhrazena dne 27. 10. 2021 (Komerční banka a.s., výpis č. 205),
zaúčtováno na účet 558 (028), zaevidováno do majetku dne 29. 11. 2021, inventární číslo
II/573
Bankovní výpisy - stav ke dni 31. 12. 2021 (ČNB, Komerční banka a.s., Česká spořitelna a.s.
– běžné účty, Česká spořitelna a.s. - úvěrový účet, Komerční banka a.s. - sociální fond)
Účetní doklady - k bankovním výpisům č. 240 - 247 za období 21 - 31. 12. 2021 (Komerční
banka a.s.)
Pokladní kniha - sestavena předložena ke dni 31. 12. 2021 (příjmové doklady č. P1 - P211 a
výdajové doklady č. V1 - V280)
Pokladní doklady - za období říjen - prosinec 2021 (příjmové doklady č. P167 - P211,
výdajové doklady č. V218 - V280)
Evidence poplatků - předložena ke dni 31. 12. 2021 (TKO, psi, veřejné prostranství)
Inventurní soupisy majetku a závazků
- Inventury ke dni 31. 12. 2021
- Plán inventur ze dne 22. 12. 2021
- Prezenční listina o proškolení inventarizační komise ze dne 27. 12. 2021
- Inventarizační zpráva ze dne 31. 1. 2022
Mzdová agenda - předložena rekapitulace mezd a výplatní lístky zaměstnanců za období
1 - 12 /2021
Smlouvy o dílo
- Smlouva o dílo uzavřena dne 22. 3. 2021 na akci "montáže generální výměny střešní
krytiny, klempířských prvků a střešních oken na objektu č.p. 250 a 262 Předín" dodavatel
Jan Vybíral Pokrývačství IČO 88673120, cena díla 1 843 573 Kč bez DPH (2 120 109 Kč vč.
DPH), zveřejněna na profilu zadavatele dne 23. 3. 2021, uzavření smlouvy schváleno
zastupitelstvem obce dne 16. 3. 2021, výše skutečně uhrazené ceny zveřejněna dne
2. 5. 2021
- faktura přijatá č. 2021033 ze dne 25. 10. 2021 (KPF 210), dodavatel Jan Vybíral
Pokrývačství IČO 88673120 ve výši 1 120 109 Kč vč. DPH za montáže generální výměny
střešní krytiny, klempířských prvků a střešních oken na objektu č.p. 250 a 262 Předín,
uhrazena dne 4. 11. 2021 (Komerční banka a.s., výpis č. 210), zaúčtováno na účet 511
Smlouvy o převodu majetku (prodej)
- Kupní smlouva (obec jako prodávající), I. H. 1969 (jako kupující) na pozemek p.č. 1411/34
(ostatní plocha) o výměře 164 m2 ve vlastnictví obce Předín v k. ú. Předín ze dne
18. 10. 2021, s právními účinky vkladu 18. 10. 2021, prodej schválen zastupitelstvem obce
dne 29. 9. 2021, záměr prodeje zveřejněn od 21. 7. 2020 do 5. 8. 2020, kupní cena ve výši
5 740 Kč uhrazena v hotovosti dne 18. 10. 2021 (PPD č. 177)
- Kupní smlouva (obec jako prodávající), K. M. 1974 (jako kupující) na pozemek p.č. 2525/20
(ostatní plocha) o výměře 14 m2 ve vlastnictví obce Předín v k. ú. Předín ze dne 15. 11. 2021
s právními účinky vkladu 15. 11. 2021, prodej schválen zastupitelstvem obce dne
29. 9. 2021, záměr prodeje zveřejněn od 11. 2. 2021 do 27. 2. 2021, kupní cena ve výši
490 Kč uhrazena dne 25. 5. 2021 (Komerční banka a.s., výpis č. 98)
Darovací smlouva - uzavřena dne 6. 7. 2021, obec jako dárce, na neúčelový finanční dar ve
výši 90 000 Kč pro Sdružení místních samospráv, z.s. IČO 75130165 na obce postižené
tornádem,
dar schválen zastupitelstvem obce dne 30. 6. 2021, uhrazen
dne 8. 7. 2021 (Komerční banka a.s., výpis č. 128)
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - konané dne 15. 12. 2021
Zápisy z jednání rady včetně usnesení - konaných ve dnech 13. 10., 25. 10., 10. 11., 24. 11.,
8. 12., 22. 12. 2021
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