
SCHVÁLENÝ ZAVÉREČNÝ ÚČrT ZARoK
sestavený k 3 L.. 72.2!a20

(v Kč na dvě desetinná r,r.rísta)

obec vítkovice

2020

rčo 276260
Adresa

ulice, č.p.
obec
RsČ, pošta

VÍtkovice čp.243
vítkovice
51238 Vítkovice v Krkonoších

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail

48l5B2730
48l3B2539
ucetn i@vitkovicevkrk.cz

obsah závěrečného účtu

L Plněnírozpočtu přúmů

II. Plnění rozpočtu r,nýdajů

III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizkh zdrojů)
IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně

V. Peněžnífondy - informativně

VI. Majetek

vII. vyúčtovánífínančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, Dso a vnitřní převody
VIII, VyúČtovánífinanČních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
IX. Zpráva o r4ísledku přezkoumání hospodaření
X, FinanČní hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
XI. Ostatní doplňující údaje

Z dat systému GINIS Express vytlskl Andrea Zachařová
Finanční okruhy - Účetnlcwí z.ot,t 1vítkovlce oBEC), verze; 2020,ot,D

07.o7.2027
14:35:54



I. Plnění rozpočtu příjmů (yýpis položek dle druhového třídění)

Schválený
t ozpočet

Rozpočet po
změnách

1111 Daň z příjmů fyziclcých osob placená plátci
III2 Daň z příjmů fyzichých osob placená poplatníky
1113 Daň z příjmů fyzichých osob vybíraná srážkou
LtzL Daň z příjmů právniclcých osob
1722 Daň z příjmů právniclcých osob za obce
I2II Daň z přidané hodnoty
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
1340 Poplatek za provoz, shrom.,., a odstr. kom. odpadu
t34I Poplatek ze psů

1342 Poplatek z pobytu
1349 Zrušené místní poplatky
1361 Správní poplatky
1381 Daň z hazardních her s rnýj. dílčí daně z tech, her
13B2 Zrušený odvod z loteriía pod,her kromě výh.hr.př.
1511 Daň z nemovitých věcí

Daňové příjmy
2III Příjmy z poskytováníslužeb a rnýrobků
2IL2 Přílmy z prod, zboží fiiž nakoup. za úč. prodeje)
2t31 Příjmy z pronájmu pozemků
2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcía jejich částí
2L33 Příjmy z pronájmu movitých věcí
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku
2t4I Příjmy z úroků (část)
22t2 Sankční platby přijaté od jiných subjektů
232I Přijaté neinvestiční dary
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
2412 Splátky půjč,prostř.od podnik.nef,subj,- prav, oso
2mt Nedaňové příimy
3111 Příjmy z prodeje pozemků
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje

3x Kapitálové příjmy

1 800 000,00 1 B00 000,00 t BOL 573]2
50 000,00 50 000,00 28 714,23

160 000,00 160 000,00 I75 262,90
1 500 000,00 1 500 000,00 1 312 076,81

B00 000,00 800 000,00 533 710,00
3 600 000,00 3 600 000,00 3 596 686,73

- 10 000,00 B 745,00

94,50
320 000,00 350 000,00 362 067,0o

10 000,00 10 000,00 B 600,00
350 000,00 350 000,00 340 445,00
150 000,00 310 000,00 309 517,00
10 000,00 45 000,00 48 946,00
40 000,00 40 000,00 49 607,6t

- I3,4I
1 000 000,00 1 000 000,00 976 930,91

9 790 000,00 10 025 000,00 9 552 990,82

B55 000,00 1 149 500,00 1 172 360,00
85 000,00 107 000,00 98 B5B,00
80 000,00 80 000,00 146 3BB,00

222 000,00 222 000,00 2I3 I4I,00
57 500,00 57 500,00 57 500,00
3 500,00 3 500,00 3 080,00
1 500,00 1 500,00 t 337,52

- 10 000,00 10 000,00
- 230 000,00 242 000,00

100 000,00 154 700,00 L67 4g7,8g
t t69 484,61 1 169 484,61 1 169 484,61

2 573 984,6L 3185 tr84,61 3287647,02

s ooo,oo

- 3 000,00

123 900,00
3 000,00

126 900,00

12363984,61 13213i@
1111 Neinvestiční přijaté transf,z vŠeob.pokl.správy SR - 513 500,00 513 500,004tI2 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 87 5O0,0O 87 500,00 87 500,0041,16 ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu - 188 100,00 1BB 100,004t22 Neinvestiční přijaté transfery od krajů - 321 660,00 321 660,004134 Převody z rozpočtorných účtů 228I 075,444138 Převody z vlaďnípokladny
42L3 Investiční přijaté transfery ze státních fondů - I7o rcq,Oo ii3 93l;334216 ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpoČtu - 16 4 208,25 L64 208,254222 Investiční přijaté transfery od krajů - 100 000,00 100 000,00
4not Přijaté transfery 87 500,00 1 5+:5 672,25 4 056 747,69

II. Plnění rozpočtu výdajů (výpls položek dle odvětvového třídění)

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
změnách

2143 Cestovní ruch

2212 Silnice
153 000,00

1 095 000,00
213 000,00

515 000,00
2L2 0L3,4B

500 498,49
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II. Plnění rozpočtu výdajů (Wpis položek dle odvětvového třídění)

Schválenrý
t ozpočet

Rozpočet po
změnách

2292

2310

232I
31 13

3392

3399

34t2
3631

3635

3639

372t
3722

3723

3725

3739

5213
'^'5311

5512

6LL2

61 15

617I

6310

6320

6330

6399

6402

6409

Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková
pitná voda

Odvádění a čištění odpadních vod a nakl,s kaly
Základníškoly

Zájmová činnost v kultuře
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl,prostř,
Spottovní zařízení ve vlastnictví obce
Veřejné osvětlení
Územní plánování

Komunálníslužby a územní rozvoj j.n,

Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ost.odpadů fiiných než nebez.a komun.)
Využívání a zneškodňování komun.odpadů
Ostatní ochrana půdy a spod.vody
Krizová opatření

Bezpečnost a veřejný pořádek
požární ochrana - dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
Volby do zastupitelďev územních samosprávných cel
Činnost místnísprávy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Pojištění funkčně nespecifikované
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Ostatní fi nanční operace
Finanční vypořádání
Ostatní činnosti j.n.

34 740p0
839 114,99

501 700,00

1 500 000,00

123 000,00

105 000,00

95 000,00

125 000,00

230 000,00

1 548 000,00

3 000,00

460 000,00

50 000,00

260 000,00

100 000,00

70 000,00

B0 000,00

780 000,00

1 790 000,00

15 000,00

125 000,00

950 000,00

19 795,00

100 000,00

34 740,00

4 924 tl4,99
516 700,00

1 554 000,00

123 000,00

105 000,00

95 000,00

125 000,00

230 000,00

1 969 000,00

3 000,00

530 000,00

75 000,00

327 500,00

65 000,00

100 000,00

70 000,00

363 000,00

860 000,00

31 000,00

2 054 000,00

16 000,00

150 000,00

950 000,00

19 795,00

107 000,00

34 740,00

4 879 67I,8L

512 638,87

1 530 99B,79

122 353,50

104 514,00

87 475,75

83 224,40

203 260,00

I 968 627,52

519 543,40

73 301,55

324 73I,46

64 894,00

LI 467,00

56 920,00

350 034,27

B55 070,00

16 786,00

2 046 327,B9

15 4I7,53

146 594,00

2 stl075,44
664 385,00

19 795,00

106 062,16

sALDo pŘfulaŮ a yýoruů (Přiimy - Výdaje) t 299 134,62 1 366 993,13- 1 004 135,78-
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III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Schválen,ý
rozpočet

Rozpočet
po změnách

,krátkodobé financování z tuzemska
Krátkodobé vydané dluhopisy +
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky +
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +l-
AKivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy +
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje

Dlouhodobé financování z tuzemska
Dlouhodobé vydané dluhopisy +
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky +

Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech
AKivnídlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy
Aktivnídlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje

^ rátkodobé financování ze zahraničí
Krátkodobé vydané dluhopisy +
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky +
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +l-
AKivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy +

AKivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje

Dtouhodobé fi nancování ze zahraničí
Dlouhodobé vydané dluhopisy +
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky +

Uhrazené splátky dlouhodob, přijatých půjčených prostředků
Změna stavu dlouhodob, prostředků na bankovních účtech +l-
Aktivnídlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy +
Aftivní dlouhodobé operace řízení likvidity - l,nýdaje

jRravné položky k peněžním operacím

.perace z peněžních ú&ů organizace nemající charakter +/- 8901
příjmů a výdajů vládního seKoru
Nerealizované kurzové rozdíly +l- 8902
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek +/- 8905

+l-
+

B111

8112

B1 13

B1 14

B1 15

B1 17

B1 1B

B121

81,22

B123
8I24
8125

8I27
8128

8211
8212
82 13

82t4
8215

82L7
821B

B22t
8222
8223
8224
8225
8227

B22B

2 666 I27,75 2 303 270,40

t 299 t34,62- I299 t34,62- t 299 t34,62-

IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně
počáteční stav

k 1.1.
stav ke konci
vyk. období

Základní běžný účet ÚsC

Běžné účťy fondů ÚsC

Běžné úcty celkem

Pokladna

5 1B0 740,39

244,62

5 1B0 985,01

2 303 270,40- 2 B77 469,99

244,62

2 303 270,40- 2 877 7I4,6I
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V. Peněžní fondy - informativně
Název bankovního účtu Schválený

rozpočet
Rozpočet po

změnách
skutečnost

počáteční zůstatek

Příjmy celkem

Výdaje celkem

Obrat

Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)
změna stavu

Financování- třída B

VI. Majetek

244t62

zca,az

Název rrrajetkového účtu
počáteční stav

k 1,1.
Obrat Konečný s|av

lD-louhodobý nehmotný majetek
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

plouhodobý hmotný majetek odpisovaný
Stavby

Samoďatné hmotné movité věci a soubory hmot, MV
Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
Pozemky

Kulturní předměty

Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Poskytnuté zátohy na dtouhodobý nehmotný a hmotný majetek
poslqrtnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

,Dlouhodobý finanční majetek
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivóm
Dlouhodobé půjčky

Oprávky k dtouhodobému nehmotnému majetku

^ 
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetk

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
Oprávky ke stavbám

Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

Materiál

Materiál na skladě

,Zboží a ostatní zásoby
zboží na skladě

Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činno
op k odběratelům

82 509,62

906 935,00

14B 157 283,59

3 706 477,60

2 925 378,58

9 337 680,14

2 4I2 9BI,93

13 600 000,00

1 169 484,61

82 5Og,Á2-

233 350,00-

34 434 946,00-

1 B52 614,00-

2 925 37B,5B-

93 259,00

240 729,25

t2 042,00-

67 474,50-

i71 831,30

49 860,00

t6I44B,67

34 619,02

19 000,00

4 67t B4I,72

1 800,00

1 169 484,61-

43 080,00-

2 4B9 2I7,00-
156 385,00-

t6t 448t67_

86 282,00

69 605,02

1 054,00

2 535,90-

82 509,62

906 935,00

!4B 32g 114,89

3 756 337,60

3 086 B27,25

9 372 299,t6

19 000,00

7 OB4 823,65

1 B00,00

13 600 000,00

82 509,62-

276 430,00-

36 924 163,00-

2 00B 999,00-

3 086 B27,25-

L79 54I,00

3I0 334,27

10 988,00_

70 010,40-

VII. VyúČtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody

Položka Text Schválený
r,ozpočet

Rozpočet po
zrněnách skutečnost
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VII. VyúČtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSo a vnitřní převody
Schválený
rozpočet

Rozpočet po
změnách

4L22 Neinvestiční přijaté transfery od krajŮ

4t34 Převody z rozpočtorných účtů

4222 Inveďiční přijaté transfery od krajů
5321 Neinvestiční transfery obcím

5323 Neinvestiční transfery krajům

5329 Ostatní neinv.transfery veř,rozp.územní úrovně
5345 Převody vlastním rozpočtouým účtům

6349 Ostatní invest. transf.veř,rozpočtům územní úrovně

80 000,00

34 740,00

85 666,00

321 660,00

100 000,00

135 000,00

34 740,00

92 666,00

7 334,00

321 660,00

2 281 075,44

100 000,00

112 178,00

34 740,00

92 075,00

2 57I075,44

7 334,00

VIII. VyúČtování fin. vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu
Rozpočet po změnách

Přúmy Výdaje

t529I 4IL6 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.
t529I 5169 Nákup ostatních služeb

,_15291 Kornpenzace obcír,n za lcsy na rizemí
15974 42L6 Ostatní invest,přijaté transf.ze státního

t5g74 Dotace oPŽP

90992 4213 Investiční přijaté transfery ze stJtních
90992 6I2t Budovy, haly a stavby

90992 Dotace SFŽP

98024 4111 Neinvestiční přijaté transf.z

98024 Kor,npenzačníbonus 2020

98193 4111 Neinvestiční přijaté transf.z
98193 5021 Ostatní osobní rnýdaje

98193 5132 Ochranné pomŮcky
98193 5139 Nákup materiálu j,n,
98193 5161 Poštovní služby
98193 5t73 Cestovné
98193 5175 Pohoštění

98193 Volby do zastupitelstev kajŮ

1BB 100,00

X

18B 100,00

164 208,25

tr64 208,25

I70 704,00

X

L7Ó 7o4,o0

4B2 500,00

482 50o,o0

31 000,00

X

x
X
V

x
X

31 000,00

X

188 100,00-

1BB t00,00-

X

X

2 706 185,13-

27061B5,t3-
X

X

23 000,00-
1 000,00-
1 500,00-
3 000,00-
1 000,00-

1 500,00-

31 000,00-

1BB 100,00
x

tgs too,oo

t64 208,25

t64 208,25

L70 704,00

X

1707M,0a

482 500,00

4B2 500,00

31 000,00
X

X

x

x
X

X

31 000,00

x
188 100,00

188 100,00

Y

X

2 706 185,13

2 706 185,13

X

X

12 500,00
652,00

331,00
2 2II,00

222,00

B70,00

16 786,00

IX. Zpráva o výs|edku přezkoumání hospodaření
PřezkoumánÍ hosPodařenÍ obce Vítkovice bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č.42ol2oo4
Sb., o PřezkoumávánÍ hospodařenÍ ÚSC a DSO pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje.

A. Výsledek dílčích přezkoumání:

A.l. chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčtch přezkoumán í za rok2o2o
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A.ll. OstatnÍzjištěné a nenapravené chyby a nedostatky v průběhu přezkoumánI za rok2O2O
Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky,

B. plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech:

B.|. při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech
Nebyly zjištěny následující chyby a nedostatky, které byly napraven:

C. Závěr přezkoumání hospodaření za rok2O2O
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C.l. Při přezkoumání hospodařenlobce zarok2020 podle § 2 a § 3 zákona č. 42012004 Sb.
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky,

C,ll. UpozorněnÍ na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad
na hospodaření územního celku v budoucnu:
Při PřezkoumánÍ hospodaření nebyla zjištěna žádnázávažná rizika, která by mohla mít negativnídopad na hospodaření
územního celku v budoucnosti.

C.lll. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku........... ...,.g,21oÁ
b) podíl závazkú na rozpočtu územníhi celku.,...,..... .........5,4O o/o

c) podílzastaveného majetku na celkovém majetku územního celku..,,.........0 %

C.lV, OvěřeníPoměrudluhuúzemníhosamosprávnéhocelkukprůměrujehopříjmůzaposlední4rozpočtovéroky(§10
odst. 4 písm. c)zákona ó. 42012004 Sb,)
Dluh obce nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky ve smyslu zákona č.23l2o17 sb., o
pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

PřÍloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodařeníobce Vítkovice za rok2O2O.

X. FinanČní hospodaření zřízených právnichých osob a hospodaření s jejich majetkem

/OSPODAŘrruÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGAN|ZACE - Krkonošská zák|adníškola a mateřská škola Vitkovice, lčo:
]695393

Hlavní činnost celkem: přljmy 4 866 B45,- Kč z toho příspěvek obce 1 354 0o0,- Kč
výdaje 4 93B 435,- Kč

Hospodářská činnost celkem: příjmy 1067 12O,-Kó
výdaje: 924 375,- Kč

Příloha:Rozvaha,Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce

HoSPoDAŘENÍoRGANlzACE zALožENÉ oBcí_ Služby Vítkovice s,r.o., lčo: 25269607

Výsledek hospodařenípřed zdaněním: rok 20,19
4 236 000,- Kč

Příloha: Rozvaha, Výkazzisku a ztráty, Příloha k účetnízávěrce

rok2020
1 012 000,- Kč

. Ostatní
HOSPODAŘENÍ OBCE:

Stav běžných účtů obce: rozdíl ve výši 2 303 tis.Kč vznikl
2021.

Příloha: Fin2-12, Rozvaha, Yýkazzisku a ztráty, Příloha

předfinancováním akce "Vodovod Vurmovka" - příjem dotace

HoSPODAŘENÍ S MAJETKEM - Výs|edek inventarizace:

Na základě inventarizačních zápisů nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

Příloha: lnventarizační zpráva k 31.12.2020

S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři Obecního úřadu ve Vítkovicích ve dnech:

Po B.00-.12.00 13.00-16.00
ST 8.00-12,00 13.00-16.00

Návrh závěreČného ÚČtu byl zveřejněn od 17.5.2021 do 9.6.2021, schválen zastupitelstvem obce dne 9.6,2021

Z dat systému GINIS Express Vytlskl Andrea Zachařová
Flnanční okruhy - ÚČetnlcwí 7.01.1 (VÍtkovlce OBEC), verzel 2020.01.D

07.07.202I
14:3 5:54



usnesením číslo 32121,

Zveřejněno: B,7.2021
Sejmuto: 30.6.2026

Razítko ÚČetní jednotky
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Osoba odpovědná za účetnictví

4l*U,*"
Osoba odpovědná za rozpočet

Statutární zástupce

Z dat systému GIN]S Express Vytiskl Andrea Zachařová
Flnanční okruhy - UČetnictví 7.01.1 (VÍtkovlce oBEc), Verze: 2020.01.D

07.07.2021
14:35:54



i{ t*ji;ltý tl ř'lrc* l"i b*reckť:ltrt kraje

otlb*t kt:tlttrlly

č.3,, lr-ozll2anni

ZFRÁva
ů vy§§edŘ<tl přezkounnání hcspodařexrí
obce Vítkov§c€, íČ 8ť.276268, za rok 2828

PŤezkotrrnátrí hospclclať,ení obce Vitkovice za lok 2020 ve smyslu ustanovení § 42 zákrsna

č. l2812000 Sb,, t; obciclr, vc zněrrí pozclěiších přeclpisů a v souladu se zákolretlt
č, 42al2{)04 Sb, o přezkotrtnávirrlí hospcldař,ení úzenrních sarnosprávných celkťr

a clobrnvolrlýclr svazků obcí, ve znéní pozdějších předpisů, bylo zahiýeno clcrruČenírrr

oznánretrí cr zalráieni pi,ezkclLrrrrártí hospoclai,ení drle ló. 9, 2020.

Př,ezkoumanó clbdobí oci l . 1 .2020 do 3l. 12,Taza.

l . l}ílčí přezkotnnáni byltl vyktlrráro na obecttint úřacltr drre 30, 
'),2a2a.2, Závěrečné pi,ezkorrnrání bylo vykonáno clálkově, v síclle Krajskélro úřadu l.ibereckého

kraje, LJ Jczu 642l2a, v Liberci cine 1,3.2a2l,

Přezkor"irnán í vykonal a :

lng. Nikol llníztlilová, kcxtroltrt,pověř:errý řízerrínr pťez-,kournárlí,

Povčř,oní ir výkrlrrr,r př,ezkournání poc{le § 5 zákona č. 42al2004 §b,, ve znéní pozclě,jších

předpisů a § 4 zákona č. 255l2al2 Sb., o ki:ntrole, ve znční pozclějších přeclp,isů, vytlal
}\4gr,. l{ené l-lavlík, ředitel Krajskélrtl úř,adu Libereckélio kraje, ptl<l č. j.: l,K-0223l20lHni dne
1(r.9. ?a2a.

P řezkoLirnání by lo v ylt o trárto výběrovým způso benl.

l)osledrrí kontlolrlí ťrkon přecl vylrtltovení m z,právy byl prtlveclen clnc t). 3, 2021 ,

Popis úkonu: searánretlí starosty obce s výsleclky kontroly.

í}ři grř,ezkoumáraí byti přítomni; Milan Rychtr - starosta obce,
Arrelrea Zachařová * ričotní obce.

ť ře a} gla_ět_ p řery !.{q Et §!t á í.} í i
Předrnětem pi,ezlrournání }rospodařortí jsorr clblasti hospodaťení uvccletré v § 2 oilst.
I tl2 zÍlkona č. 420l2a04 Sb,, posoruené podle hledisck uvedených v § 3 ttllroto zákona.

(}blasti, kteró byly předrnčtenr pí,ezkorrnráirí lrospoclařerlí v člerrěrrí podle § 2 oclst.

1a2uvedenóhozákona:
- ustanovení § 2 oelst, 1 písnr. a) plrrěrrí přijmů a výdaiů rozpočtu včetnó peněžních

trperaoí, týkaj ícíc h se rozpočtových prostřeclků,

ltttig§ý tilřití| í.itpryc_!Éltg |traje
tJ Jczu ír42l2a .461 8(} l,il)crcc 2 . tlel,,. | 420 485 22(l (i7]] , lirx: t 42() 4.§5 2?ó 3§2
e.nnril: niko1,lrnirrlihlvagl)krai-ltrc,ez, . rvwv.kutj-llt,.cz . lČ: 70811150l,' , í)lČ:
(]Z7OB9l508 l}akltá sohr;inka; ojktlvkw

§



- Llstanovení § 2 oclst. 1 písrrr, b) íinirrrční opcťace" týka.iící se tlttrby a použití perrčžníclr
íilndů,

- ustanovení § 2 cldst. l písrrr. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti úzerttníhtl
cclku,

- 1,l§tallovení § 2 odst. 1 písnr. d) penčžní opeťage, týkaiící sc sclružených prtlstřeclků
vynakládanýclr na záklaclě srtrltluvy nrezi dvěrna a více úzcmnínti celky, attebcl ttit
záklaclě snrlouvy s jinýnri 1rrávrrickýrni nebil íyzickýnri osobami,

- t"ntanovení § 2 odst, l písnr. e) t'inarrčtií operace) týka.iící sc cizích zclroiů l,c snt,vslu
pr"ilvníclr předpisů o ťtčctnictví,

- ustattclvcní § 2 odst. l písnr. fl lrospotlařelrí a naklácláni s prostředky poskytrrrrtýnri
z Nárrlclrrího ťorrrlu a s dalšínri prostř,edky ze zabraničí poskytnutýtni na záklaclč
nrezi n& odtríclr smlu v,

- ustanovcní § 2 odst. l písnr. g) vyúčtování a vypoř,áclirrií írlrančních vztaltů kc státnímu
rozpoČtu, k rozpoČtŮnr kt,ajťl, k rozptlčtťttn obcí, k jirrýnr lozpočlůrn. ke státlrírn
íbndům a k dalšírn osirbátn,

- ustatrovení § 2 odst. 2 písnt. a) nalrlácltirtí ii hos;toclařcttí s rnajetkenr ve vlastlnictví
ťtzetnniho celku,

- ustanovení § 2 oclst. 2 písrrt. b) nakláririní a hnspodaření s nlajctkeirt státtt, s nírnž
hoslroilai'í ťtzt:irrlrí celek,

* ustanoveni § 2 oclst. 2 písrn. c) ztldáváltí a uslcutečňování veřcjných z,akáz,ek,
s výjirnkotl ťrkolrů a postupů přezkournaných orgán*rn dohletlu podlc zvláštrríhrr
právního př,eclpisu,

- ustttntlvení § 2 or]st,2 písnr. cl) stav polrleilávck azávaz,ků a nakládárrí s nittri,
- ustanovení § 2 odst. 2 písnr. e) ručerrí r"a,záva,tky í}zicl<ýeh a prirvniekých osob,* ustatrclvcní § 2 odst, 2 písrn, t) zastavovátrí rrrclvitýclr a nerrrovitých r,ěcí ve prospěch

tř,etích osolr,
- ustantlveni § 2 odst. 2 ;rísnr. g) zi:izavani včcných trřemen k maietku ťtzetrrrrílro celku,
- ustanovení § 2 ndst, 2 písrn. lr) ťrčetnictví vederré úzenrnítn celkem.

|'ři posuzovárrí jeclnotlivýclr právrrielr úl<orrťt se vyclrází ,ze r;lót^li právních přcclpisů plalných
ke clrri irskrrtečněttí tolroto úkontt.

lbellc ustan,ovení § 2 odst" 3 zákolttt č. 42tt/2(}{)4 Sb. nebyly př,eclrnělenr přczkilutrrání úrrlzrje,
na které se vztahuje povinnost nrlčenlivtlsti podle daňového ř.irtlu.

&" ., .,"-Yýp§edek dí!říp_{l.pťczkoumgenl
A.l. Chyby a necleisťatky naprilvenó v průběhu dílčích plřczlroumrílmí z* rolr 202{1
Nebyty zjištěrry chylry a nedostall<y.

Á,ll. Ůstatní r,.iiŠtěnó a n&n&p§,rlvenró c}ryby a meclostafky v průběhu přez**oum§eú z*l
rok 2020

Při př"ezkounrárri hospoclaření nebyly z"jištěny clryby a rreclostatky.

onatř,ení oclstranění tatků
y předchelzí"§h §etectr

B.t. Fři přezkrlumiíní hosyloiiaření úzernnííl$ celkc! v předchozích leťech

Nebyly 4iištěny chytry a nedrlstatky.

"),L,

ziištěnÝc§l



{*.. .,_ &áv{n { př_qzltou*rání hospodnřen{_za rok 202{}
C"§. Při přez}counlání hospodaření olrcc za lok 2020 poclle § 2 a § 3 zákona

č. 420/2004 Sb.

Nebyly z.jištčny chyby a rredostatky,

C].§t. {,jgrozornění na připadná rizika, která Nue dovotlit z& zjištěných chyb
gl neclostat}*rlu která molrou mít neg*tivní tlopad na hospodaření úzenrního celku
v huďorrcnu:

Při př,ezkoutnání lros1;oclař,errí nebyla zjištěrra ž,adná závažná rizika, která by rnolrla rnít
negativní clopad rla lrospodaření úzenttrilro celkrr v lrudoucnosti,

C.§§§. §}s}měr$vó mkfluateie q§ištěnó při ;rřezlrourmáneí hosglodařcní:

a) ptlctíl pohlerlávck na rozpočtr-t ťrzctrrního celku ..,,,... g,21 úÁ

b) porlíl závazků na rozptlčtri úzenrníhi: celkrr ,,.... 5,4{) oÁ

c) podíl zastavenáho rnaj*tku na celkovóm rnajetku ílzemního celku .....,,.... 0 ol,

C.}V" $včření poneěrm d§uhrl územníleo ceíkrp l* prťrrnčru jeh*r příjnrů za poslcdní
4 rozxločtervó nol<y (§ lú oclst. 4 písnr. c) záleona č. 420/2{}{}4 §b.)

Dlulr obce rrepř,ekločil 6í) % prťtniěru .|clro př,íjmů za poslední 4 rozpočttivé rclky ve snryslu
zákona č,2312017 Sb., o pr:avidlech rozpočtové oclpovědtlilsli.

V Litrerci, rlrre 1 l .3.2a2a

Jtnóno a poclpis kontroi<rra provticlč.iícíhtl přezkor"rnlátlí hospodaření:

lng. Nikol Hnizdilová 'lť;',eéu*,
konlrolor povclřcrrý řízenlrn přczkournání potlpis

'n' a ťel .a §:i r á v i} oJÝ q Le d l{le p [gz!p 11ř.}} it"$ j l

- je trávt,henr zprávy o výsleclkrr př,ezkournátrí heispoclařetrí, ktl kterénru lze pcrdat písemné
stanr:visl<o ve lhůtě do 15 dnů ode clne dorLrčení návrhu této zprávy, kontrolorovi
povčřenóinu řízenínr pť,ezkoumání, l(onečnýrrr zrrčnírlr zprávy se stávri tento návrh
okarrtžikerrr nrarnólrtl ulrlynutí výše uvedenó llrůty, dle § íl oclst. l písrrr. d) zákona
č,420/2004 Sb.

- §e vyhotol,rijc ve dvott ste.irropisech, přičemž se jcderr stejnopis př,edává zástttpci
kontrolovanéIro subjektu a druhý ste"irtopis se zakIáelá do přlslušnélro spisir odboru
kt_rrrtrol y kraj sk ólro iriadu,

- nedílrttltt stlučástí,zprávy 
^ie 

scznanr přezkounrávaných píseinností uveclcných v příloze.

V kontrolovanétn obclolrí dle prohlášolií obce:
- ob*c rrelrospodiiř,ila s majetkem státr:,

rv,itl

-J-



- neťučila svým rnaietkent za,zá:ta,zky fyzickýcli a právnickýclr osclb"
- nezastavila movitý a netnovitý tnajctek,
- neuzílr,řela stnlotlvu o výpťrjčcc 1ýkaiící se nenrtivitého rnajetku, snrlouvrr tr př,ijelí nebo

poskytrlutí úvěru nebo pťrjčl<y. stnltlttvu o pi,evzetí clluhu rrebo ručitelskélro z.á:laz,ktt,
smlottvu o př"istotrpe ni k z,ávazku a smltluvu o srlružetrí,

- ttekoupila ani neprodala cennó papíry, olrligace,
- a uskutečnila poLlze veřejné r,akázky malého rozsalru {§ 27 zák. č. l34l2al(' §b.).

ťq*čcqu

tJzerrrní ce lek je ve stnyslu ustattovení § l3 oclst, 1 písnr, 1r) zákona č. 42ant}04 íib., povitrctt
prYijrnotrt opalření k nápravč chyb a nerlostatků uved*rrýcli v této zprávč o výslcdkrt
pť,ezkorrrrrání lrospodařottí a poilat tl tonr písetnnou irrlbrrrraci pt'ezkottnrávaiícírrrtt orgánil,
ato nc.jlrozdčii cto l5 dnů po projetlnárrí této ,l.ptávy spolrr se zár,črcčnýrl ťrčtern v orgánoclr
ťrzemrrílrrl cclku,

tjzenrní cclek je elálc vc srrryslu ustarulvení § l3 tlclsr, 2 záktlna č.420l20a4 Sb., prrvittcn
v irtfi:rnracích porlle ustantlvení § 13 oclsl. 1 písnr, b) iéhož zákorra uvóst llrůtrr" ve kleré 1ltlclir
přísiLršnónu přezkoumiivajícírnu orgártu písctntxlrt r,právu o plnění přiiatých rlpatř,ení a v tť;ttl

lhťitč příslušttérnrt pí,ezkourrrávajícírrrrr orgirnu Ltvcclenou zprávu zaslat,

Ncsplirčnírn těchttl 1rclvinnosí.í se ťtzemní celek tlopuslí přesttrpkrr irodle ustatrovení § l4 <idsl,

l písrn, b) a c) zitltona č" 42al2004 Sb. a za to lr,a lrložit úzcmnítnu celku ptrclle usttttltlvcttí

§ 14 oeist. 2 z,ákona é. 42012{ť}{}4 !ilr. pokutu clo výše 50.000 Kč.

Starosta obce byl seznámen s návrhem ,zpriwy o výsledku př"ezkoturrárrí hospodai,ení obce
Vítkovice a tento návrh zpržtvy s nínr byl přes e-mail projedrríur, Zptávu o výsledkrr
přezkournání hospoclař,ení o počtrr 14 stran po iejím prcr.jednarrí a seznámení převzal starosta
obce Milari Ryclrtr,.

Milan Ryclitr
starosta obcc

-4^



í}_řílOh$".kc z"$!:ávě*o_yýs§edku př,ezkq§{wóqí*Lrqspqdaře$_í za.rok ?020.

l]Iiprer&quuarúpsplr{tť§,Jú bilJ_př%kqu$ágy_§lqgntl9§lu

I\r!vx,!r rozpočtu
Nlál,rh rozpočtu na rok 2a20 byl zveřejrrěn v ob<lobi od 29, 1l, 2019 do 16. 12.2019.
R,ozpočet byl rravržetr jako přeb;,tkrrvý:
pr*íjrrry 12.451.484,61

íittaricoviltlí -1 .299.134,62 (pol. 8124 ttltrazetté splátky cllouhtldobých přiiatých
půj čenýclr prostředkťr)

Pyavid§n rozpočtovó§to pr*vizoria
Praviclla rozpcrčtovélro provizoria nebyla uplatněna z ilůvodu včasnóho schválení rozpttčtu na
rok2020 přecl koncem rtlku 2019.

!{.ozpočÉov:i opatřerrí
K 3 i. 12. 2a20 bylo zaslirlliielstvenr ollce (dále jen ZO) solrviilono 5 rozpočtclvých opatř:ení
(dále ien lt{)) a l I{O schválené statosttiu olrce:
řiO č. l sghválerré Z{} dne 19.2,2020 usnesením č. 4120, zveřejněrré 28.2.2a20,
l{O č. 2 scltváleiró Z0 clrie 2t1.5,2020 usrrcsenítrt č. 18/20, zvcř,ejrrěné &.6.2a2a,
IdO č, 3 schválené starostou obce{' cine 31.8.202a,7,{} vz,a|o na věciotni dne 14. 9,2a20,
zveřeirrčlré 15, 9. 2a20,
Ro č, 4 schválené ZO dnc 7. |a.2020 usncsenírrr č. 44l2a, zveřeinčrró ] 5. l ů, 202t\,
l{{} č. 5 schválené 7,0 clne ] B. l 1 .202a ustresetrínr č. 58120, zveřejněné &. 12.202{},
lto č. ó sclrválerró ZO drrc 16.12.2020 usrresenírrr č. 69l20, zveř,e.iněné 28.12,2020.

l{() se d.cl vývo.je roz.počtu plomítlarrásledovně (r, Kč):
pr"íjnry výilaje firrarrcování

sclrválený rtrzptlčet 12.451,484,6l 11,\52.349,99 -1.299.134,62
ROč, 1
ROč.2
J{() č. 3
Ito č,4
R.() č. 5
}{,() č. 6

100.000,00 0,00 -100.000,0CI
3ffi,a08,25 227.0a0,0a 440.a08,23
735.864,0{) 31,000,00 -7a4.B64,00
ú20,000,00 2.q58.500,00 2.338.500,00

0,00 1,500.000,00 1.500,000,00

_{§4,19!J0 __ Xi7_,0Q0,98__-*------:22Z.§[0.0!
upraverrý rozptlčet 14.758,í15(1,86 16.1?5.849,99 1.3ť16.993,13

Schvťrlenll RO byla rr:zepsána a prorníttlltlu .16 yýkazu tr plnění rozpočtt-l FiN 2 12 M.
*lJleusneseníZač.3117zedne 1l. 1,2017byl starostaobccpověř,enke schvalování ItO.
l{oritrola rloptlručtrje akttralizovat pclvčř:eni starosty ke sclrvalování RO,

.{,ichv ía §oxl5í rozpn čet
l{ozpočcl nei rok 2020 byl schválen 7,0 dne 16, 12,2(Jl9 rrsrresettínr č. 66119jako přebytltový
v stlulrrnnýclr objelnech (v Kč):
př,í|rrry 12.45I.484,61
výclqt: ll,l52.349,99
fittaircovátrí -l .299,I34,62 (pol, 8124 lJlrrazené splátky dlotrlrodobýclr př,iiatých
pťr| čcrrýclr prostr'edků).

Schválený rt:zpočet byl z-veře.jněn rlel l8. 12.202t) a.iehtl clata byla pořízena clo výkazu trIN
2 * 1? M pr"o lrochrocení plnění roz1ločtu.

E-.)-



§ í*m ovem í zrlvaznýo§e u kaznte§* z{§v,*ný rue o rgx ll izacína
V rárrroi sclrválenélrrr rozpočtu obce nrr rok 2020 byl pi,íspěvkclvé tlrgarrizaci (clirle jerr }'())

,"Krkonošslrá základrrí a mateřská škola Vítk()vice" schválen příspěveli na provoz ve výši
1.300.000 Kč. Přispěvck schválilo ZO elnr; l{). 12,20I9 rrsncsením č. 66119 a byl sdčlerr

rlopisem ,t,e dne 17. 12.2{J19, f)le výkazrl FlN Z -- 12 M bylil k 31. 8. ?020 poskytnuto
900.000 Kč, l'i,íspěvek tra pťovoz byl na jeclrrání Z() dnc 16. 12.2020 usnesenirrr č. 69l?-0

navýšerr o částku 54.000 Kč, !i.celkenr příspěr,ek ve výši 1.354 ris. Kč, Navýšorrí siJčletro

dopisern ,le, dne 1S.12. 2020. K 31. 12. ?a2{} lryi příspčr,ek p<lskytnut v plné výši
(t.354 tis. Kč).

Sf ř,ed exóe§oby výh ied ronpoč{tl
Z0 dne 16. 12,20l9 usneserrinr č. 65119 schvirli]o středrrědobý výhled rozpočtu na obr"lolrí

za'žl 2023, Ntivili střeilněclobého výhleclu byl z,veř,ejnčn od 29,11,Zalq cjo l6. 12.2t)19 na

úřední desee a na intertretových stránkáclr obce, Schválený střerirrěclolrý výhled rozpočtrr llyl
z,veřejriěn oil 18, 12.2CI19 a př"eclpokládal vývo.i příirrrii a výdaiťr (v tis, t(č):

trlk
202l

přijnry
10.700

výdaje
t 0.700
1 1.052
1 1,305

2022 1 l,052
2a23 1 1.305

saldo P a V
0
n

0

"l45.159,23 Kč (t}V č. t3)
t.357.093"07 Kč (BV č, 012)

2,877,469,99 Kč

i{ávčrečný účet
Závérečný ťrčel obce za rck 2020 spolrr se 7,právtltl o výsledku přozkoumání hospodařcní obce
za rok 2019 {tliňe jatt r,práva), prniedna1o ZO tlne 24, 6. 2a2a, usnesení č.31120 sc závěreni

,.bez výltrad",
t rrávrlry závěrečného ťlčtu a zprávy za lcrk 2019 byly zveřejnčily orJ ?7, 5. 2020 cltl

24. 6.2a2a,
- schválený závórcčný účet a zpržwa byly zveř"ejrrěrry od 25. 6, 2020.

Eankovmí výplis
Obec mčla zŤír,eno 5 bankovníclr ťrčtťr se zťrstatky clle barrkovn1"1, ilýllisů (ciále ien BV)
k31.12.202a:

Běžpé účty (účet 231)
KI] č.262558110100 (231 100)

čs e, tzo:0q$49fi800 (231 200)
č§ig č., 

q+-sostz+stlorto {.z:t :oo) Jrs.ztl,og i(0 (By r,32]
Colkt:in

Běžuq"§c_ty íbndů USC (šc t
KB č. 43-208845a207/a100 (236 l40) 244,{12 Kč (I]V č, l3)*
*7,(} schválilo clne l3. 6.2{)l8 rtsnesottínr č. 25l18 použití běžrrélro ťlčtu l(l] č. 43-
a8B450207/0l00 prti účel veřejnó sbírlcy.

Stavy firrarrčníclr prosť"edkťl poclle výpisťr souhlasiiy se zťtstatkcrn účtu 23l a 236 vý|<a,z,tt

Rozvaha a výkazonr [llN 2 , 12 M ř. 6010 a ó030,

l3ěžný_uěc.!_fuc9!24_1}: haplgdář§kášl&p§
Zťrstatol< rra ťrčtu hospr:dářskó činnosti Kt} č.78-9írl2200207l0l00 ve výši ltl5.837,3l Kč
(I3V č. l3) sorrhlasil se stavenr na účtu 24l v l{.ozvaze.
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I}o§eoela * iarnotlró oclpovódnosúi
Kontrole byly předložerry Dolxlcly o hrnotnó odpovědnosti se zanrčstnanci olrecniho úřadu -
admirrislrativa r,e drre l. 4.2020 a ťrčetní z,e clne l9. l0. Tarc.

F§§rrvmí §rniha
Byla přcclložena l,ilavrrí kniha ťrčetnictví za obclolli l , 1212020 vygenercrvaná z l}rogťamu
Corilic.

imvcllttlrmí sonngris majoťlru a závrrv,lďl
K provcdertó inventarizace ririrjetku a závar.ků k 3 1. 12,2a20 bylo l<onťrole přeclloženo:

- I'lán inventur na tok 2a2a ze drre 17, 12,2020 (schválený Z0 drre 15. 12. 202a
usnesetrínr č.49l20), který obsalroval íernrítr zahájení a r"rkončení čirrnosti invetrturníclr
korrrisí (1. l, -- 31, 1.2a2l). vypracováni inventaúzaóni ,zprávy do 31. 1. 2021"
.i nreno vání ittventar izačnich komisí,

- l)rolokcll rl proškolení inventarir.ačnícll korrrisírlrre l8. 12.2020,
* Inventur:rrí soupisy vybranýclr ťrčtri (účet 061,231.236.261.3l1,321 a982)^
- lnvctttarizační zp,"áva lolt 2020 zc dne 25. l. 2021 s kotrslatovťrnítn, že nebyly zjištčny

i n vettl.ari začrr í rozrlíly,
tr/zhlcdem k mimtlřťuínýu ok<llntlsteill, {l nízké vnímclló rizikottssti duného př"edmětu nelsylu
itlllctttarizacc mufetku u ztivazkíi ryltlrohena detailnímu trlrtlvěřovťtní, v rcimci zetklttdního
posourení př,eclměílt neb,yl,y ,ghleelánv g|lyhy a nerklstallly,

§dnihn clošlých í'lrkttl r
Knilry 1x'ijalých ltrktLrrbyly vedcrly v progťarr"ru ClNlS Expt,css. Celkenr trylo k 3l. l2.20?a
př,ijalo 4'72 rlotlavatclskýclr l,aktur (ev. č, na20 * 4722a20) v objenrrr 9.893.í135.30 l(č
a2l8záltllrovýclr íirkttu, v lrlavtrí činnosti (el,, č. 100012020 10218202{'') v olrjenrrr
59ír.453 Kč. Drirle 876 iloclavalelskýclt fiiktur (ev. č. 2a2al 2020876) v objerrrii
3,(144,|)16,_58 Kč a 27 záloh6l,ých íaktur (.v, č. 2020100{}1 7a2alaa27) v objenru
2l2,78{r l{č v hospodářskó činnosti, Zůstatek na ťrčtu 32l (Ať_] 00l0 hl. činrrost, 0ll{)
lrosliodiiť,skii čirirrost) * Dtldavatelé v celkrlvé výši 49a.ffi6,92 Kč byl clvčřctt inventarizaoí
(doložerr §§zl}iltll neulrrazetrýolr íaktrir se slrlatností v t,clcc 2021}.
l{ontrtllorlirny byly cloklady (zaťrčlovárrí a ťrlrrada) v rrrěsíci čet,velrci, d, č. 2052020
?0]2{)20, 2092020 * 2122a2(), 2l42a2{) 21(l202t), BV I{B a ČS, zálohové krktrrry
lt}1l72020 * 10l§2a20, L{}12{)?02{} * rcn42020. V nrósíci §lpllu byly zkontrolovány
iirktrrly č"242202a,2462020-"2482a2a,2532a20,254202a a v hospodářskó činnosti laktury
č,2020571 -572,576 * 579, 5Bl - 582" 589. RV Kt,] a Číi.

Kraiha *deslallýcia ťaktur
I(rrilry odeslarrýolr í,irktur byly verlcny v proíararrru GINIS Exlrrcss, I( 31 . 12.2a7a bykl obci
vyclárro celkerrt 65 iirktur (ev, č. rcL}n020 " |a652020) v lrlavní čirrnosti, 40 íaktur (ev.
č,2a201001 -- 20201040) v hospociář,skó čirrrrost, Zkontrolc;r,ány byly í.aktury č. 10452020.
l04,32020, I047202a, rc492020, Zťrshtck n.l ťrčtu 31l (AII 0010 lrl. činncrst, 01l{)
hospoclirřská činnost) - }dběrutell v celkovó výši 640,253"32 Kč byl ověřcn inventarizací
(do lrržcn soznaln neuhrazených ťaktrrr),

{}r! mčniová m í č§gn& a*lstupátelsÉva
K l. 1.2,018 tibec vykázala357 trlryvatel, Oclnrčriy rrcuvolněných zastLrllitelů byly sclrválerry
na z.asecIiu,tí Z() clrre 1L), 12.20lB usrres*rrím č. (}5118 s účirrrrostí ocl l. 1. 2019. Krrntrolclu
spríivrtosti vyplacenýoh odrnčn členťr zasttrpitelstva (os. č, 57, 281, 2(l9, 250i) r,a obdotrí
8120?",(} rreby!y zj ištěny rredelstatky.

-,| -



Ftrl<&rrdni kniha {dcmílc)
Obec ve<lla tři pokladny le|nvni poirlaalntr (účet 2{}t 03{}{}) a dvč pokladrry pf{)

hospodářskclu čittttost (účet 26tr {}001 ubytůvř!fl a úče1 ?6[ {XX}Z olrc§aeld), Pokladní knihy
tryly vecleny ručrrč * §amopr()pisovaeí pokladní knihy.
I( 3l. 12.2a2a bylcr v hlavrrí pok§atlnč vystaventl 742pí,íjnx>výclr a výclajovýc}r poklacinícli
dokladťr (cv, č,700l -774?} s lilnitern ve výši 100.000 Kč. V konlrolovitrlórn obclollí 1--
8l202a nebyi limit překročcn. V rimrgi př,ezkorrrnání byly ověř,eny cloklady hlavrrí polrlaelny

z nrěsíce července. cloklacly č,14l9 * 7449. K 3l, 12. by| vykázrin v poklatlní krrize zůstatek
ve výši 0 Kč.
1( 3i, 12.20?{} bylo v pokladnč tlllyttlvraa vy§tavcllo 111 př,íjrrrových a výdajor,ých cloklarJrj
(ev. č. B00l B01 1 1) s lirnitcm i 0ú.000 Kč (viz lrlavní pokladna obct:). V rí,rtrrci pi,ezkournání
byly konlrt:le podrotreny rloklacly poklaclny i,tbytovna za tnčsío červcnec. cloklad3, č. 8066 -

8{177, K 3l. 12.by| l,ykázírn v prrkladní krrize zůstatek ve výši 39.5261<č.
K 3l. 12. 202a bylo v poi<ladně obchocl vystavetio 743 příjmovýúl a výclajovýclt dokladů
(ev. č, 900i * 9743), linrit rrebyl vnitřní směrnicí stan<lven. V rárrrei př,ezl<ottináni byly
kotttrtrle poclrobcrry doklaciy pol<ladny obclrorJu za nrčsic červettec, doklacly č.939l ,- 9410.
'l'ržby z obclrocltr byly pi,evádčny do poklaelny trbyttlvrry a pcrtó na lrankovní ťrčet hospodáť,skó

činntrsti, l{ 31, 12. byl vykázán v pokladrrí krrize zťtstatek ve výši 2B.4{t6 Kč.
l(ottlrrrlovanó pokladlrí cloklady tlbsahovaly požaelovanó náležiltlsti. byly opatí,eny ptldpisy
oprávněných osob.
Součet zůsíatkťr v pokladriích knihách souhlasil s vykázarrýnr stavom na účtr"r 261 ,- |>oliladna

v liozvaze ve výši 6ít.0l2 Kč.

§nří§oha
Kontrole byla přodložcrra Př,íloha sestavcná l( 31. 12. 202a, Na;roclrtlzvahových ťrčteclr bylo
účtoviitttl na účtrr 90l " Jinyi 7Jy6|71r, tllotthodab.ý nehmoín.ý majetek (8,97 tis. Kč). ťlčc1 q02

Jiry) drofurú dlouhtldobý maietek {.2a2 tis, 1(č), na ťlčtu 909 - (}sttttní mcýetek (977 tis, Kti),
na účtLt 915,- (,)stutní lu,átkod.obé 1lodmíněné pohlatíúvky r tran,r.fbríl (536,8 tis. Kč) a na ťtčlu

955 - Osíaíní dlouhotlobé ptldmíněná ptlhledt|tl,ky z tranýbrů {2aa,& tis, Kč). Vc výkazu
v části D. 2, a D. 3. nebyly trvedeny úclaic o lesních porostecli,

F{ozvaha
Kr:nlrole byla předložena Rozvalta scstaverrii lt 31. 12, 202a. Stálár alttiva po proúčltlvatré
korekci činila 143.L)25 tis, Kč. Meziročně vzrostl zůslatek rra ťtčtu ()42- Naelokrlnčený
dluuhrlclob.Ý hmotný maje/,ek cca o 5 nril. l(č (neivštší podíl na nárůstu nrěl proiekt ,,iloz-šíř,crlí
vtldovoclu Vitkovicc-- Vurmovka"). ()bee v k<lntrolovanónl olrrlobi evidovala ellertrlroclobó

pcrlrlec{ávlty ve výši 64,9 tis, l{č, clloulirldobó r.áva,z,ky ve výši 2"49),9 tis. Kč (záloliy lra

transli:ry) a tvtlř"ila opravrré položky celkenr ve výši 80,9 tis. Kč (účty |()2 a194), Ikátkodotré
pohledávky byly vykázány ve výši 6.951 tis. Kč a krátkorlobór,ávaz,ky ve výši 2.067 tis, Kč,
I(ontrolou stauovenýchva,zeb tra tomtei výkazts nebyly z.jištčrry rredostatky.

ťIčctmictví ostatní
Kontrolotl lrylo ověřetto, že správltí čittntlsi vylrrrnávir úřcdrík, klerý složil zkotršku zvláštrri
odborntru způsrrlrilost ke spr,ávrrí agerrdč (správa ctaní a poplatkťr), Osvčdčení ze dtte

29.4,2009.

Účtový,nonvrh
l}yl přec1ložen opis číse lrríkir syntetických a analytickýeh ťrčLů.

Vykarz pro leodnocemí p§nčrrí noepočtu
Yýkaz, F IN 2 - 12 M scstavený k 31. l 2. 2020 irlrsahovnl nirsleclující hoclrroty po korrstllidaei
(r, Kč):
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schválený rozpočet rclzlročet po zntěnách sl<utečnost %/RUpřiiiny 12,45l,4B4,61 14.75t].85{r,8ó |4.5t)7 ,210,09 g8,2|)

výrtaio l 1.152.349,99 16.125,849,99 l5,5l 1 "345,87 96,1t)
fitrancovátrí -l .299.134,62 1,36{>.993,13 1 .a04.135,78 x

7-, výŠc uvedeného vyplývá, že pii rraplnění pr"íjnrů po znrěnách na 9B,29 % (14.507 tis. Kč)
aČerpárrí výcla|ri rozpočtu pcl aněnáclr tra96,19%(l5.511 tis, Kč) bylo dostrženo zápor.rélrcl
salda pť,íjrnů a výdajů v ob.ienrtt 1.004 tis. I(č.

Vylraz zisk* n ztráty
l(ontrole byl pŤ,eclložen Výkaz zisku a ztráty k 3l, l2.2a2a. Obec vykonávala lrospoclírť,skor"r
Čittnosl, která spočívala v 1rrovoztlviirtí rlbchodu a tllrytovny. Za s]eclovanó obcltlbí obec
vykeizala rrásledr,rjící irodrroty (v l{,č):

nilklacly colkeni
výrrosy er:lkcnt
výsledek hoslrodař,ení
irčžnó]ro účetního období
Výsleclek hospoclaření sorrlrlasil
ťrčetnílro clbdobí k 31. 12,2020.

Výk$i{ zig}<tl a ztráúy zřízemýe}n příspčvkovlýeh *l.ganizaeí
'ř,O na svétrr zaseclárrí tJrre 24.6.202() schválilc; tisnesenirrr č. 2?l20lrospoelářský výsleclck *
z,isk r, roku 20l9 ve výši 25.144^45 Kč PO Krkrrnošskó základrrí škoiy a rrratcřiké školy
V{tli<lvir:c a.jeho převcclení na účet 432 - Nerozdělcn.ý zisk, neuhrare ná ztrúíu z mimiých ler,

Y,tár,&vaieí listin:r rrrgitnizačníc*r s§tž*k * příspčv§cových ongamizaeío oclpisový plán
Obco byla zř:izovatelctrr P[) Krkorošgká záklaclní škola a mateť,ská šltola Vítkovir:e
(lC 70695393), I(orrtl'olc byla předložena r,Ťi,1.ovací listina ze cltle 7. 4.. 2010, sclrválcna
rtsltcsenínr č.27110 ve znění ciodatktr č. l z.e clne l8. 11. 20]10, ZO na svóm zasedárlí clrre
l3. 1.201Ó sohválilo usnesenínt č.?..116 ciodatelr č.2. V kontrolovanénr obc{obí(1 * l2l2020}
irebyla d|c vyjárlření účctní obce proved*n;i ťtpravar.i,izovací listirry.

[,§stirly rl aa§cžemí 5rrítvnicll}cil tls*řl
Obec založila v roce 1997 jako.jeilirrý společnik obclrodní společrtost Služlry Vítktlvice,
s. r. (),, IČ 25269607 s nra.ietkovoil účistí obce ve spcrlečtlosti l3,600.000 Kč (ťrčet 0ót
Mttialkol,é úc\altti v oxlbúch s, rrlzhodujít:írn vlivr:nt}"

ffiarov*cí slnr§olgvv
I)arilvací smlouva r,avťená rnezi obcí (clárce) a §portorltrinr klLrbenr lrraběte Jana ljlarracira
VÍtkclvice z. s. (crtrdarovaný) na posliytnutí íjrrančního daru v částcc 5.000 Kč, poskytnutí daru
bylo schváleno 'í,O rJne 2a, 5. 202(,t usttesenínr č. 21na. ř;inarrčrrí čírstka byla poskylnuta
v lrottlvtlsti VPt} č. 7377 ze drre l 0, 6. 20?0 rra částku 5,000 Kč.

$§rea§ouvy a drrlší rraater.ir'r!y k pos§rytrrutylxa ďlče§ovýr* doťacínt
Veře.inoprávní smlortva <r pr*íslrěvku na spolulitiarrctlvání Pcčovatclské slrržby Jilenlnice na
rok 2a20 č. 41215061 uzavřená dne 2.2, 1.2020 rne,li obcí a Mčstenr .Iilcnrnice, lČ 0027580s
(příjcrnce) na clobu určitou * r,ok 2.a2a. Př,eclr,rětem sntlouvy je posl<yttlvání íinarrčního
PřísPěvku pří|cnrci na neinvestiční náltlady spo.iené s poskytovárrínr 1rečovatelské služby na
Úr,etní pr"ispívrrjící obce ,za účelclrr Ťinanotlvirttí zálrladrrích činntrslí pečovatclské služby" 0bec
|lřisllČ.je příicmci ziilolrovou 1ilatbou ve výši 45,38 l{č na obyvatele. K výpočtu bucle poLržit
1loČet <lbyval,el k 1, |. 2al9. 0lrec sc rurvazu.je zaplalil př"íspěvel< ve výši l7.51B I(č c1o

31.3,2a20. Náhrada za pohotrrré hnroty bude účtoviina na ,záklaclé vystavenó faktur:y
pť'Íienreenr vc výši 2 Kólkm, Vyťrčlovárrí do 3I- 3.2a2l. Veřejrroprávrrí snrlottvrr byla

hlavrrí činrrost lrospoclářslrá činrrost celkern
12,601,239}a 4.308.508,02 l{),909.747,12
13,543.?81,79 4.362.224,(>1 17.906,00í1,40

942,542,69 53,71{1,59 L)96.259,2B

L s ťrdajerrr v Raz,va,ze - výsleclek lrospoclařerrí běžnélro
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sclrr,áleira Z() clne 16, 12,2019 Lrstlesenírl č. 75/l9, Částka vc \,ýši i7.5lB I(č byla ulrt.azcna
rJne 27 . 4.2020, Čs nv č, 004.

Veř,ejnoprávní sntlrruva o př,íspěvkli na spcllufirrancování sociálníclr slrržeb ()Rl' Jiiemtticc tra

rok 2020 rtzavř,etiá clne 5. 2. 2a2a mezi obcí a Mčstenr .lilernnice. Ič] 00275308, na clobrr

určitrru - rol< 202a, za ťtčelent zajištčni spolulltianceivání registlovaných sociálníeh služclr,
kteró jsou zařa,zeny v Z.ákladní síti sociírlníclr slLržeb ORP Jilenrnice. Obec přispóic částktrtl
90 Kč na obyvatclc, k výpočtrr bude použit poče1 obyvatcl k l. l, 2019. ()bec se zavirzttje
r,aplatil příspěvek ve výši 34,74a í{č do 31.?, 2{r?0. Vořejnoprtivní smlotlva byla sclrválcna
ZO tlne 28.8,2019 rrsnesenínt č.36l1L). (-]irstlia ve výši 34.74{J Kč byla uhrazena cltie
27 . 4,2a2(), Č:s nv č. 004.

Smlouvy a e§*lší neaeráeriály lr př§jatýrm ťlče§ovyrm dc}tacíxt
V období od 1. 1.2a2a do 3l, 12.2t}20 obcc obdržcla následr"rjící účelrlvó dtltace:
ř}oložlea ,$1n tr

- poslrytnutí jedrrorázovólto nerríivrirlné}ro př,íspčvltu pro obec Liberecl<ólro krajc v ťOcc

2020 dle zál<otta č, 15qD020 Sb,, o kornpeluačnínr lronrtsu v stluvislosti s lirizovýnri
opirtřenínii v silttvislosti s výskytcnt ktlronavirri SAl{S C$v-Z, ve z.nční pozdčjšíclr
předpisů, v celkové \,ýši 482.§{}{} Kč, obec otrclrže la 1iiranční prosi.ř,crlky clttc

13.8,2020, ČNI] i3Y ó.2{l.
- na r,ákladč Ozrránrettí o pievodr"r finančrrích prtrstřecll<ů ze c{ne 24. 8. 202,0 byly

poukázárry neirrvesličrrí ťrčelové 1inančrrí prastřccll<}, na zaiištěrrí výcla.iťr vnriklých
v stlrtvislosti s ktlnrinítn voleb clo 1/3 Senátu l}allatncntu ČR ir nrstLrpitelstr:v kra.iťi ve
clneclr 2. * 3, n. 2a20, lirlančrli plostřcdky brtdou přeclnrětenl vypořáciátlí za rolr
202t\. 0lrec olrclržela tlne 24. 8. 2a2a částku 3l "{}{}E Kč, ť]NB I}V č, ?7, |]Z 98l93,
Nevyčerparrír čťrstka vc výši 14.214 Kč tryla vráccittt clne 2. 2.2a21. Ki-} BV č. 1ó.

§}oioži<a ,6 i 12
- cicrtacc na sortlrrttný íinančrrí vztalr stálrrího rozpočtu k t,tlzptlčtťrrn obcí prtl rtllr 2020 ve

výši 87.500 Kč, l( 31. 12,2020 př,iiato $i7,§0{} Kč ti. 10a % rrrčenýc}r na výkon veř,ejnó
slrrávy.

í}*§tržka ,{l l6
- Ministei,stvo životnílro prostředí ČR * cldlrilrl,vlášttlí úzeniní ochritny přír,ocly a lrraiirry

obci Vítkovice potrkázirlo prostřeclnictvitn Kraisl<ého ťrřaclu Libereckélro kraje ťičclol,ó
llrranční proslřeilky, které byly Ltrčeny na lronrpctlr,aci zlrltly na clani z llentovil,tlsti
zlesů na ťtzen"}í KRNÁP vc výši i8E.!{X} Kč. Obee ob<lržela ílnarrčrrí prostřecll<y clnc
15. 5,2{)20 na účel ČNLl, l]V č. 18, u,/, l5291 .

§'oložB<:l C l22
- ná zál<ladě Snllouvy o poskylrrutí ťrčelovó cloiace z l)r>tirčrrílro íilnelu l,itlereckého

kla,je. rlblast poclporv: I)clžánrí o*ltriuta a prevetlc§ krinrirrality, č. 0LPll90512020 (l,č.
l)oclatkrr č. l zc drre 19. 1.202l tra znrčtru parametrů projekttr. r,ýše clotaoc bcze
zrrrčny) ze elnc 3.8,2a2a byla obci poskytntrta dcltace na,"Nláktrlr tlcltranttý,clr
prostřcrlků" yg výši 51.66{} Kč. tJveclenou částl<u obec obrir,žela tlne 27 . 8.2020. ť]NI}
BV č.28.

- Snrlouva o posltytnrrtí ťrčelovó clotacc z elotačrrílrtl lbtrclrr Libereckého kraje, l)otačrri
titul 4 * Oprava 3 yýstavba rnístníclr lEonrttnikací, cltodrtíkťr, veřcjnrilrtl tisvť:llení"
lrrostkťt. zálivů *lutt;busové tk;prr,rvy, parkovišt" č, {,}í,l>l2l05/2a2a ze clne 27, íš,2020
na pro.iekt ,,()bnova rnístní irrllastrul<tur}, vo Vítkovioíc}i: Vítkovice * I{oudnice"',
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Výše dotace 300.000 Kč, ternrín ukončení 30, 9. 7a2|.Z,á|oha ve výši 270.00$ Kč
(90 %) byla obclržcna cltte 25. 9. 202a, ČNg nV č. 3l .

Ftlložk*r 42t3
- Snrlortva č.0059181l o poskytnutí podpory zc Státniho fundrr životního prostředí

Českó republiky ze rJtre 12. 6,2a19 na akci ,,l{ozšíř,ení a moclernizacc vodojenru v otrci
VíťI<rlvice v l(rkorrošíclr, Vítkovice, tlktes Semily". Obec obdržela na r,ákladé,,Zrlelosti
o uveiltrění íinarrčrríclh prostŤeclků ze sl;ž,l> Čtt a zp,rávč o lealizaci projektu" dne
24. 6,2020 clotaci ve výši 17{}.?84 Kč, ČjNB [}V č. 21,|]Z 90992,

}}tr§c}žl{.g 4216
- l{ozlrodtrutí o prrskylrrutí dotace Ministerstvo životniho prclstředí * 1l531 operační

progťam žtvotni prostř,edi na al<ci ,,Výstavba kanalizacc v obci Vílkrivice
vKrkonošíc}t'n, IČ l15D312010180, typ fitrancováni cx ptlst, rt;llizace projektu do
31. B" 2{|t19, předložerií doklmretitace k z"áv&ečnétnrt vyhildrroc*ní akce do
28.2.2a20. Čirstka celltenr 3,013.028"7"I Kč, v roce 2020 ťrčast státrrího rrizpočtu do
výše 213.480,12 I(č" Na základč,,7jcclntldušcnó žáclcrsti o platbu" prtlkázwté
způsobilé výdaje (cloložení ctrrklaetťt) byiy poskytrrtrty finanční prostř'eclky ve výši
164.2{}E,25 Kč clne 28, 4, 202a, ČNn Bv č. 15.

§ucr|,qbLl<& .1222

- na zálrladč zirvěl,ečrrálro vyťrčtovárí projektu .,Výstavlra karralizace a vodovodu v otrci

Vítkovice v l(rkclnošicl"ť' ,z,e clne 6. 12,zTq obec obriržcla investičrrí účelovou clotaci
z L,itrereckélto kraje (sntlouva č. aLPB{ssnarc schvtilcná dotace ve výši
1 ,000,000 Kč) eloplátck ve výši 1{}{}"0{}{} ř{č, Dotace př,ijata clne 27 . 1 , 202a, ČN n gV
xÁ\,.,t.

§xrrlouvy o elí§o

íillrlouva o clílo uzavřetril trrezi obcí (obicdnatel) a 'I'4 Brrilcling s. r. o., IC 04352530
(clodavatel) drre l5. 7. 2020 na proveclertí akcc ,,I{.ozšíření voclovodu v obci Vítkovice -,
Vut:movka'n v souladu s projelttovort dol<utnentací. Zahájeni prováděni díla: př'edánírn

staveniště doclavateli, clo 7 praccrvtticlt dnů oel výzvy objedrratelc, přerlpoklad v 08l2()2a,

rltikončení clíla: ncjpozcičji do 120 ctní ode dne zah:iieni prováclční díla, rrejpozclěji do
3l"5"7a2|, Cerra dila 5.499.958,(13 Kč bez Dl}l,1 (ó,654,949,c)4l(č), Sepsárrí srillouvy bylo
schválclto '/,0 tllle 20. 5. 2020 usncsením č, 19na. V kontrolcvatrénr obclobí byly trhlazerry
nilslcclrrjící f'aktury přijató (dálc jcn ll]'): ílP č. 3442t)?{) ze ilne l, l0. 2a?0 na částku
1.13ó.Otl],28 Kč, ltlrrazena rJne27, |t\.2a2a ť:Nll t}v č.35, FP č. 3782a}a z* rlrre 5. l1,202{l
načástku 1,937,4{t5,03 Kč, uhrazena rlrle 30. 11,2020 ť:s tlv č.01l, FP č, 4342lJ2a,l.e dnc
9.12. 2{)20 na částku 1.i85.741,82 l(č, uhrazena čťrstečnč ve výši 1.050.000 Kč clne

2{}. 12,2020 ČS i}V č. 012,

Snrlouvil o c{ílo uzavřcná nrczi obcí (tlbjednatel) a Služby Vítkovice s, ť. 0,o LČ 252696a7
(zliotovite'l) clnc l7.12.2a20 na ctílo Cykioturistigké tlasy, I. ttapir Vítkovicc v Krkonoších "
trail l}nhoda na ttvedených pozetrrcích v lr, ťr. Vítkovice v l(rkorrcrších v dólee 1,(l0{lnť za
]40.2,20 Kč + Dt'I,]. provedení dílado 31.5.2021. ZO schváliio zhottlviteleanávrt sttrlouvy
o clíltl tlrre 1 6, 12. 2020 trsnesenínr č. 78l2a. V kontroltrvattóttt obrlobi byla r,rlrrazetta FI)

č.2.t)2a2.5& ze clne 2'2, 12,2li,l2a na částltu 86,515 l(č" tlhrazelra clne 22. 12.2020 ČS BV
č.012.
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§miouvy o přijetí ťlvěrrr
V rcrcc 201l obec uzavřela úvěrovort snrlouvu s (]eskolnt:ravskcu T,áručni a rorvtl.jovott

lrankoLl a, s. (clále.icn CzRn). Snrloriva č. 2011-4028-GlJ z.21.6" 2011 ve znórrí i)rleiatl<Lr

č.1z.edrre8. 11.2012(prodlotrženíniožtrostičelpáníclo30, Il.20l3)ltzaiiŠtěnítjtrirrrcovťtrrí
výstavby čističky <rd,padrrích voel :

iimit čerpání l2.000.000 ldč cto 30. 1 l. 2013 byl využit ve výši 1t},2L)9,134,62 KČ,
- pevrrá úroková sarhy ?,49 a/a p. a,,
_ iplátky ocl roku 2014 leden až,bŤ*zen 500 tis. Kč/rněsíčně, tj. ročně 1.500 tis. l(Č"

konečtrti splatnost ve 3l702l,
- stav nespláeeného úr,ěru k 31. i 2,20l!} činil 1 ,299,134,{12 Kč - stav ověřen na základČ

BV č. 2l2{:}l9 Č:ntznn k 30. ó. 2019 (cYltt^tletní)"

Dnc 31.3.2020 t}V č, 37a2a čzn^n úhrada jistirry l1-402B-{itJ v částce 2L)9,134,(}2 1<č^

zůstalek 10?5,44 Kč. Úvčr byt v hřezraun spi*ccn a zťrstatek vi; výši 1.a75,44 KČ bYl

přeptrsliin clrre 6, 4.2020 na obecní ťrčet vetlený u {,lS r,}V č. 4l?(\2a,I'oložka 8124 - Uhrazcné
^splátky 

clbuhodabých přiiatl)ch ptiičen,ých pro,vlřť(lltii ve Výkazu FIN 2 -- 12 M lrYla

k 3 1, 1 2,2020 vykázárra ve výši 1.2t}9.134,62 Kó,
V roce 2020 ncbyl přijat žádný nový ťrvčr.

Sxmlouvy o pr{i;!čce

K zajišični rlivránosti přiiaťóho ťtr,čru rra ptlřízcní larrovky Obcc Vítl<ovicc uzavř"ela sc

společrrostí §ilLržby Vítkovicc. s, ť.0, {pratozovatal lewovó drcihy) tld rokrr 2004 s PtlstrrPrrýrni

úpravami rlrl roku 2012 celkern 14 smlLlv o pťličoc. Pro zajištění přehlccllrosti a.jedrrotrrýi:h

ptidrnírrck clošlcr k úpravě smluvníclr vzLah& c[<l snrlouvy 0 pťrjčce dne 7. 9. 2,0|2.

k:r, t2.2{)18 činii nesplacený zťrstatclr pťúčl<y 3,669 tis" Kč (účct 067 - Dlouhotlobé

ptličtql), V roce 20l9 (k 31. 12,2a1t) byla prrrveilona splátl<a ve výši 2,500 tis. KČ. cl]t

.spiátltc,vóhtl kalencláře, ncslrltrcený zťrstatek půjčky 1,1ó9 tis. t{č. I)luh bYl v roce 2(l2{)

splacen, účet a67 k 3l. l 2. 2a20 činil {} Kč a položka 2412 ve výka,zn FIN 2 -, 12 M Čirrila

l .169 tis, Kč.

§inxrlouvy o včcných lrřermenech
Sntlouva o r,í.ízení věcnóho břctrlene * siužebttilsti č. IV-l2-40l7327lVBl01 uzavř'etrii tri*;ri

obcí (strana povinná z věcnólro bř,enrene) * Č:t!t,l}istribr-rce, a. s", lČC): 247?q$5 (strana

oprávněná z věcnéhtl trř"enrerre) clrte 15, 1,2020. Obsahetn věortóho bl*erncrie,ie pritvo

(iprávněnó umístil. provozovat, opía1,ovett a uclržrrvat Zai,í,zení distribrrční stlttstavy nrt

Dc,teenliclr ncrntlvitostech (p, p. č,2767/3)" prtlvádět jeiro <lbnovu, výntěnu a nlodctnizaci.

a p<lvinnost Povinrró výkon tčchto práv strlrčt, Věcné břemeno se zř,izu.ie za jedrrorázovcll

náhraclr_r ve výši 12.100 Kč. Zánrěr zř,íclit věcnó břetneirir tryl sclrvírlan startlstou obce tln*

l8. 10, 2t}lL), Právní účinky zápisu k okanržiku 30. 1.202a, vkl;rrl clo KN proveclen tlnc

25.2,2a20. Dne 20. 4"202a bylil vyclirna lhlctura č. 10322020 na částkrr l2.100 KČ. ÍirranČrrí

ptostředky přijaty dnc 2l . 5.2a2a, KB BV ě. 21 .

Snrlouva tl zřízení včcného břemene * sliržebrrtlsti č. IV-l2-4017327lVBlal uzavř'ettir rrrezi

obcí (slrana povinná e věcnélro trř"cmenc) a Č:t r, Distr{buce, a, s,, IČ0: 247?9035 (strarra

oprávirčná z věcrróhtl břcnrene) clne 18. 9, 2020. Obsahern věcrróhr; lrřenrerle jt; právtl

oprávlrěnó umístil, provozovat, oi)ťavovat a udržovat ?,aií,t,etlí distribrrČrrí soustavy n,íl

I}otčenýelr nenrovitostech (p. p, č. ól4135,614l3(},614l3), prtl",ádět jelro obttovtt, výměrru

arntlcleinizaci, a povittnost Povinnó výkorr tčchto práv stlpět. Věcnó bř'etnerro sc zřizrrje za

jcelnorázovou rrálrraelu ve výši 12.100 Kč. Zánrěr zříditr,ěcné bř:emeno bYl schválcn stantstott

i;bce clnc 24,7.202a. Právrrí účirrky zápisu k ckarnžiktt 5. 10, 2t}20^ vklad r1o Khl prcrvcdctt

dne2"/.l0. 2020. I)nc B. rc,2a2{) byla vydána lalttura č. 10557a20 rra Částku l2.100 KČ.

linarrční prostř,cclky přijaty clne 12. 11.2020,I(l] t]V č.4(l.

-12



§rrdeiuvy zástavxlí
()bec veclla zástavní právo strrluvní k zajištění pohledávek (úvěr vedcný na účtrr 451 -
Dlot,tltotlollé úvěry) ug yýši 12.000 tis Kč do 3 l . 3. 2021, a to na základč Smlouvy o zŤizení
zástavního práva ó. 2a11-4028-N ,ze dne 21, 6. 2all. Zastavený pozetnek je veden na ťrčtu
03l 03l0 - Pozemk,y (ťrčetní htldnota pozcnrku činí 2.886,03 Kč, p. p. č. 2774/9
k. ú. Vítkovice). Zirstava byla vecletra na účtu 982 - Dlotthodtlbé podmíněné zúvtlzky
z poslrytnut.Ých garancí jednorártlvých. K 3 1 . l 2. 2020 byl na úótu 9í!2 vyL<áz,án zťrstirtek 0 Kč,
závaz.ek vc výši 305,5 tis. Kč byl zlušerr. Dle Vyrozumění o plovedenénr vklaclu dei katastrrr
nemttvitostí byl drre 1r, 7.2$20 proveden vl<lacJ s pr:ár,ninri ťrčinky k 12, 6. 2a20, zrušen stav:
zástavní priivo srnluvník zajištční polrlec{ávek ve výši l2 nril. Kč (na základé snrloltvy
t> z,,Ťír,ení zástirvního práva ze dne 21 . 6. 20 i 1 , p. p. č, 277 4l9 , k. ú. Vítkcrvice v Krkonoších),

§}o§<mrrlentxce lq veře.ilrym a;akáz§g.árlr

,"Iš.p_Mpt_Yrt_trB _v rc9**Y
- Za usnesettím č. 19120 schváli]o vypsání výběrovólro íizeni na zhotovitele stavby

,,Vodclvod Vtnrneivlra", jnrotrování hodntitící krtnrise a povči"ení starosty sepsánírn
stnlortvy s vybrarrÝnr zhi:ti:vitelcnr,

- korrtrille byl př,eclložen Protokol o titevír,ání, posouzení a hodncceirí nabíelek -
zadiivací l,ír.ení bylo r,ahájeno tlne 26. 6.2020 odeslánínr ttzirvíené výzvy a r.adávací
clokunretrtace k 1roclání lrabiclky doclavatelťl, zadrrvate,l obcjržel 3 nabídky" otevírání
nabíciek bylo ,z.ahájena 8, 7. 202a, pro hodnoceiri nabídck bylo v r,adávitt;i
dcllrumentaci stantlvetto lroclr:otící kritériLrnr rrejnižši nabírlková cetia bez DPI1, konisc
vylrrala rrejnižší cenovotl nabídkrr ve výši 5.499.958,63 Kč bez Dl}I,i,

- §mltluva o clílo uzatř,ena clrre l5.7.202a (viz lro<l Snrlouvy o ctílo)" na prcrfilrr
zadav atele zveřeirrčna clrle 2 1, 7 . 2020,

[)rofil zadavatele:
lr§ru.&uwly-ylpdng:
gy_g§j&eni.czlilxir;x..pl]pJ .ý]}í2jdpl§&h:cCIplťact§ ir1!.e*tgil&eontract,-.5254

§ytip,turisticke tlas íllp_yrsg v Kťkoiloších: U,dlť,al1gdg:
- Protokol tl vylroclttocení nalríclek l1íi zlrotovení výše uveclené stavby 7,e ciltc

T8. 11.2a20, dle kteróho byly přítorrrlrýrrr členům ZO předloženy nabídky (3 tirniy.
2 centlvó natlíeiky) a členové zastupitelstva soulrlasili s výtrěrenr rrcjnižší předložené
rratridlty u* yýši 740.2?0 Kč bez l)}}I,1 slrolečnosti Služby Vítkovice s, r. o,, poté
sclrr,áleno ZO usn$senínr č. ]8120,

- Smlrluva el clílo uznvř,ena dne 17. l?, 2t}2{\ (vir, bcld Snrltluvy o dílo), na profilrt
zadavatelc zve,ř"einčtra dne 21 , 12.2a2a.

í'r i,ríi1 zaclavatele:

ll§p.il/"^ť_w"w;lrorltro-
uvcrcjilqlrj.qzl*ilr_d_e&pbp'i m:x611ord pglq1,ogi§ler&a,= E§§2§_

V5ís ler§ ky §<.oltt a"ol zř,ízonýeh o rgirtt §z* eí
ltorttrolu irclspoilař,ení PO Krktlnošslió základní školy a mateřskó školy Vítkovice provedi
ldarel l}ítro, ti: g116 89 l86, Korrtrole byl pť,edložen ,,Protclktll rr pt,tlvcclenó vcř,ejnosprávrrí
kcrnlrole"'ze clne 23, {).2020. Netryly shleciiury význantrré rredostatky.

Zápísy z .§edlrárrí uastupiáclsÉvo včctleč usmegení
K.31. 12,2a20 prelbčhltr 8 zasediirlí 7,().7,ápisy a ttsncseni z ieclnáni'1,{,),z t,oktl 2a2{)
(kolranýoh dnc l ,9.2., 1l. 3., 20. 5.,24. ()., 14.9,,7, 10,, 18. ll. a 1ó, I?,} a r, roku 2al9
(korrirnéhtl clrre lťl. 12.. lrter:é věcně souviseltl s r<lkem 2020 * solrválení rozptlčtu na l,ok 2020>
byly zl,eřejněny na webových stránkách tlbce.
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Kclnťrolraí * ťin*rnční výřlor
Zasedáni frnarrčrrího výboru prcběhlo clne 19, 5.2020 * př,eclložen'l.ápis č. 1/2020, kdy
př,cclnrčtcnr jednirrrí byl návrh zár,,ěrečnólro účttr za rok 2019 tt RO č. 2, Dále byl př"edložerr

7.ápis č.2l2a2a zc clne 14. 12.2a20, kdy členor,ó íirrarrčního výborrr zabývalri hospcrclař,crrírn

obcc k 30. 1l .2020. RO č.6 apraviclly rozpočtovólrtl pltlviztlt,iir na l. čtvrtletí roku 2(}2].
Kotrtrole byl přeclltržen Zápis z, jednání kontrtllníhtl výborLr ze dne 18, 12.2020, i:ť,erirr,ětcrn
kclrrtroly bylo plnění usneseni z,9 * 1212020.

§chvá§emí ťlčetrli závěn}<y

Účetní závěrka obce za rak 2019 byla sclrválenaZ,a ďtle24.6.2t}20 rtsnesenínt č.32120,
l(orrtrole byl přertložen Prtrtokol o schválení účctr:í r,ávór|<y.

lJčetrrí r,ávérka za rok 2al9 zŤizerió l)0 byla schválena Z() drre 24. 6. 202l) ustlesottínt
č,28120.I(ontrole byl předložen Protokol tl sohválerrí ťlčetní závěrky.
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