Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Stejnopis č.: 1
Č. j.: KUJI 9057/2021 KO

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Ovesná Lhota
se sídlem Ovesná Lhota 49, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČO: 00580015
za rok 2020
Přezkoumání hospodaření za rok 2020 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne 4. srpna 2020 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 31. srpna
2020 jako dílčí přezkoumání a dne 1. února 2021 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 1. února 2021.

Místo provedení přezkoumání:

Přezkoumání vykonali:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
pověření číslo 20215033310_3
- kontrolor:
pověření číslo 20205005373_6
- kontrolor:
pověření číslo 20205030163_1
- kontrolor:
pověření číslo 20205005373_10

Podklady předložily:

Obec Ovesná Lhota
Ovesná Lhota 49
582 91 Světlá nad Sázavou

Bc. Petra Kozlíková Kolínská
Miluše Procházková
Ing. Šárka Simandlová
Ing. Bc. Josef Šenk

Tereza Kadlecová - starostka
Bc. Zuzana Kadlecová - účetní

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 57, 587 33 Jihlava, IČO: 708907491
ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

A. Výsledek přezkoumán í
Při přezkoumání hospodaření obce Ovesná Lhota byly zjištěny následující chyby a
nedostatky.
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně
peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
Právní předpis: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
§ 84 odst. 2, 4 - Zastupitelstvo nerozhodlo o úkonu spadajícím do jeho vyhrazené pravomoci
Obec předložila ke kontrole rozpočtové opatření č. 9 ze dne 9. 10. 2020 ve výši 1 125 033 Kč
na výdajové straně (např. položka 5169 navýšení o 900 000 Kč), uvedené rozpočtové
opatření nebylo schváleno zastupitelstvem obce v rozporu s pravomocí udělenou starostce
obce. Starostce obce udělena pravomoc dne 31. 12. 2018 na rozpočtová opatření do výše
300 000 Kč.
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných
zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního
právního předpisu
Právní předpis: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů
§ 219 odst. 2 - Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele rámcovou dohodu do 15 dnů od
jejího uzavření.
Obcí byla předložena ke kontrole Rámcová smlouva o dílo č. LI/ Les/2020/1 dodavatel Ligna
Natura s.r.o. IČO 07815247 ze dne 1. 1. 2020 na provádění pěstebních a těžebních činností,
uvedená smlouva nebyla uveřejněna na profilu zadavatele, přestože se jedná o smlouvu na
veřejnou zakázku přesahující v roce 2020 částku 500 000 Kč bez daně z přidané hodnoty.
B. Plnění opatření při jat ých k nápravě chyb a nedostat ků
Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky byly zjištěny
následující chyby a nedostatky:
Obec Ovesná Lhota projednala závěrečný účet za rok 2018 v zastupitelstvu obce dne 26. 6.
2019. Projednání závěrečného účtu nebylo uzavřeno vyjádřením s výrokem - s výhradou/bez
výhrad.
napraveno
S návrhem rozpočtu na rok 2019 obec nezveřejnila informaci o schváleném rozpočtu roku
2018 a očekávaném, nebo skutečném plnění roku 2018.
napraveno
Ke dni 31. 5. 2017 bylo provedeno a proúčtováno rozpočtové opatření č. 2, které
zastupitelstvo obce projednalo a schválilo až dne 08. 11. 2017. Ke dni 31. 10. 2017 bylo
provedeno a proúčtováno rozpočtové opatření č. 3, které zastupitelstvo obce projednalo
a schválilo rovněž dne 8. 11. 2017.
napraveno
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Obec Ovesná Lhota zveřejnila Návrh Závěrečného účtu za rok 2018 od 3. 6. 2019, obcí
nebyla k uvedenému návrhu zveřejněna Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2018.
napraveno
Obec zveřejnila schválený Závěrečný účet za rok 2018 od 1. 7. 2019 - součástí nebyla
zveřejněna Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2018.
napraveno
Obcí byla předložena smlouva o dílo ze dne 10. 8. 2019 ve výši vč. DPH 689 948,- Kč "Posílení vodovodu Ovesná Lhota" - zhotovitel: ENVIREX Nové Město na Moravě, smlouva
byla projednána a schválena ZO dne 26. 6. 2019, uvedená smlouva nebyla uveřejněna na
profilu zadavatele a rovněž nebyla zveřejněna skutečně uhrazená cena.
nenapraveno
Obcí byla předložena Kupní smlouva o prodeji pozemků a stavby ze dne 31. 10. 2019 (p.č.
st. 104/1 o výměře 118 m 2, p.č. 51/1 o výměře 1 234 m 2 a stavba č. p. 73), prodej byl
schválen ZO dne 26. 6. 2019, právní účinky ke dni 6. 11. 2019 a zápis proveden dne 13. 11.
2019. Uvedený majetek nebyl obcí odúčtován u majetkových účtů č. 021 - stavby a 031 pozemky a rovněž nebylo odepsáno z majetkové evidence (program KEO).
napraveno
Při kontrole předložených podkladů o provedení inventarizace majetku a závazků obce ke
dni 31. 12. 2017 bylo zjištěno, že nebyla provedena inventarizace řady účtů, které ve výkazu
rozvahy sestavené ke dni 31. 12. 2017 vykazovaly zůstatek (např. 052, 311, 321, 401, 406,
atd.).
napraveno
Při porovnání údajů uvedených ve smlouvě o prodeji pozemku se zůstatkem účtu 031 Pozemky vykázaným v rozvaze sestavené ke dni 30. 9. 2017 bylo zjištěno, že tyto údaje na
sebe nenavazují. Obec s právní účinností zápisu do katastru nemovitostí ke dni 12. 4. 2017
prodala pozemek za 26 740 Kč - ze zůstatku účtu 031 v rozvaze byla odečtena část kupní
ceny předmětného pozemku (13.740 Kč), nikoli cena evidenční.
napraveno
Obcí byly předloženy faktury:
Faktura/doklad č. 190101186 ze dne 31. 12. 2019 ve výši 541 927,88 Kč - Posílení
vodovodu Ovesná Lhota, úhrada v roce 2020 a Faktura/doklad č. 190101077 ze dne 31. 12.
2019 ve výši 42 350,- Kč - Posílení vodovodu Ovesná Lhota - projektová dokumentace,
úhrada v roce 2020, dodavatel: ENVIREX N. Město na Moravě IČO 47914700,
uvedené faktury byly chybně zaúčtovány u nákladového účtu 518 - Ostatní služby, správně
mělo být zaúčtováno u účtu 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek.
napraveno
Kontrolou mzdových nákladů za období 9/2019 bylo zjištěno, že stav nesouhlasil na rozvahu
k 30. 9. 2019. U účtů 331 - Zaměstnanci - rozdíl v rozvaze více o 7 040,- Kč, 336 - Sociální
zabezpečení - rozdíl v rozvaze méně o 1,- Kč, 337 - Zdravotní pojištění - rozdíl v rozvaze
méně o 219,- Kč.
Dále nebyl odsouhlasen stav v rozvaze k 30. 9. 2019 u účtu 321 - Dodavatelé ve výši
337 800,79 Kč na knihu došlých faktur k 30. 9. 2019.
napraveno
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Při dílčím přezkoumání za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
C. Závěr
I.

Při přezkoumání hospodaření obce Ovesná Lhota za rok 2020
byly zjištěny chyby a nedostatky
uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření, a to:

Nedostatky, spočívající v porušení povinností nebo překročení působnosti územního
celku stanovených zvláštními právními předpisy
- Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele rámcovou dohodu do 15 dnů od jejího
uzavření. (překročení působnosti)
- Zastupitelstvo nerozhodlo o úkonu spadajícím do jeho vyhrazené pravomoci.
(překročení působnosti)
byly zjištěny chyby a nedostatky
spočívající v neodstranění chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření
za předcházející roky – viz část B této zprávy.
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 2020 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

6,71 %

Podíl závazků na rozpočtu

1,56 %

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

0%

Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům

6,02 %

Ukazatel likvidity

3,42

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

0%

Dluh nepřekročil 60 % průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.
IV. Ostatní upozornění a sdělení:
- Upozorňujeme na skutečnost, že dle platného zákona o obcích nemůže být se
zastupitelem uvedené obce uzavřený pracovněprávní vztah (dohoda o provedení
práce) na výkon funkce zastupitele nebo na pracovní úkony související s uvedeným
výkonem funkce.
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Za Krajský úřad Kraje Vysočina dne 1. února 2021
Bc. Petra Kozlíková Kolínská
………………………………………….
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Šárka Simandlová
………………………………………….
kontrolor

Ing. Bc. Josef Šenk
………………………………………….
kontrolor

Miluše Procházková
………………………………………….
kontrolor

dlouhodobě nepřítomna

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
1. února 2021.
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 3 strany.

Rozdělovník:
Stejnopis

Počet výtisků

Předáno

Převzal

1

1x

Obec Ovesná Lhota

do datové schránky

1

1x

Krajský úřad Kraje Vysočina

odbor kontroly
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PŘÍLOH A
Písemnosti využité při přezkoumání
Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Ovesná Lhota byly využity následující
písemnosti:
Návrh rozpočtu - na rok 2020 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce
od 14. 12. 2019 do 31. 12. 2019
Schválený rozpočet - na rok 2020 schválen zastupitelstvem obce dne 31. 12. 2019,
zveřejněn od 1. 1. 2020 na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce obce,
kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby
Rozpočtová opatření - schválena starostkou obce:
č. 1 dne 6. 1. 2020, zveřejněno od 5. 2. 2020 na internetových stránkách
č. 2 dne 5. 2. 2020, zveřejněno od 5. 2. 2020 na internetových stránkách
č. 3 dne 6. 3. 2020, zveřejněno od 12. 3. 2020 na internetových stránkách
č. 4 dne 3. 5. 2020, zveřejněno od 10. 5. 2020 na internetových stránkách
č. 5 dne 7. 5. 2020, zveřejněno od 10. 5. 2020 na internetových stránkách
schválena zastupitelstvem obce:
č. 6 dne 10. 6. 2020, zveřejněno od 15. 6. 2020 na internetových stránkách
Závěrečný účet - návrh za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 20. 5. 2020 do 10. 6. 2020,
schválen zastupitelstvem obce dne 10. 6. 2020 s výrokem - s výhradou.
Schválený závěrečný účet zveřejněn od 10. 6. 2020 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. 6. 2020
Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 30. 6. 2020
Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 30. 6. 2020
Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 30. 6. 2020
Hlavní kniha - sestavena a předložena ke dni 30. 6. 2020
Kniha došlých faktur - předložena ke dni 30. 6. 2020 (faktura číslo 20-001-00001 až 98)
hlavní činnost, (faktura číslo 20-009-00001 až 16) - hospodářská činnost
Kniha odeslaných faktur - předložena ke dni 30. 6. 2020 (faktura číslo 20-010-00001 až 16)
Faktury:
- č. 200100645 ze dne 16. 6. 2020 (KPF 20-001-00088) na částku 10 590,- Kč včetně DPH
(dodavatel: Mbcommp IT s.r.o. IČO 05571375), tiskárna Epson L6190, uhrazena dne 17. 6.
2020 KB, zaúčtováno na účet 028
- č. 7200002660 ze dne 23. 6. 2020 (KPF 20-001-00091) na částku 26 620,- Kč včetně DPH
(dodavatel: AGROTECa.s. IČO 00544957), paletizační vidle a drapák, uhrazena dne 2. 7.
2020, zaúčtováno na účet 028
Bankovní výpisy - předloženy ke dni 30. 6. 2020 (ČNB, KB)
Pokladní knihy - předloženy ke dni 30. 6. 2020 (hlavní a hospodářská činnost)
Pokladní doklady - za měsíc duben a květen 2020 (číslo 20-701-00098 až 121) - hlavní
činnost, za měsíc červen 2020 (číslo 20-702-0013 až 166) - hospodářská činnost
Mzdová agenda - předložena rekapitulace mezd za měsíc červen 2020
Odměňování členů zastupitelstva - platné pro rok 2020, schválení výše odměn neuvolněným
místostarostům dne 31. 12. 2019 na zasedání zastupitelstva
Smlouva o nájmu nebytového prostoru č. p. 79 (celková výměra 20 m2), provozovna
kadeřnictví, záměr zveřejněn od 19. 2. 2020 do 11. 3. 2020, schváleno ZO dne 11. 3. 2020
Dohody o provedení práce - ze dne 1. 1. 2020 (práce knihovnice, vedení účetnictví obce,
správce obecního vodovodu)
Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.) - předložena
ze dne 28. 6. 2020 a podána na KÚ dne 29. 6. 2020
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Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - předloženy ze dne 31. 12. 2019, 5. 2.,
11. 3., 7. 5. a 10. 6. 2020
Zápisy z jednání výborů:
- finanční výbor ze dne 20. 5. 2020
- kontrolní výbor ze dne 20. 5. 2020
Účetní závěrka - obce za rok 2019 schválena zastupitelstvem obce dne 10. 6. 2020
Při druhém dílčím přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
Rozpočtová opatření - schválena starostkou obce:
č. 7 dne 10. 8. 2020, zveřejněno od 5. 9. 2020 na internetových stránkách
č. 8 dne 5. 9. 2020, zveřejněno od 23. 9. 2020 na internetových stránkách
č. 9 dne 9. 10. 2020 zveřejněno od 19. 10. 2020 na internetových stránkách
schválena zastupitelstvem obce:
č. 10 dne 9. 12. 2020 zveřejněno od 25. 12. 2020 na internetových stránkách
schválená rozpočtová opatření zveřejněna na internetových stránkách obce a na úřední
desce obce zveřejněno oznámení, kde jsou zveřejněna a kde je možno nahlédnout do
listinné podoby
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2020
Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31. 12 2020
Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2020
Příloha rozvahy - Sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2020
Hlavní kniha - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2020
Kniha došlých faktur - předložena ke dni 31. 12. 2020 (faktura číslo 20-001-00001 až 20-00100180) - hlavní činnost, (faktura číslo 20-009-00001 až 20-009-00034) - hospodářská činnost
Kniha odeslaných faktur - předložena ke dni 31. 12. 2020 (faktura číslo 20-010-00001 až 20010-00033)
Faktury:
- č. 120111320 ze dne 30. 7. 2020 (KPF 20-001-00109) dodavatel ALTER, s.r.o. IČO
47473266 na částku 2 613,60 Kč vč. DPH za dávkovače tekutého mýdla 8 ks a rukavice na
jedno použití, papírové ručníky, uhrazena dne 3. 8. 2020 výpis č. 7 (KB a.s.), zaúčtováno na
účet 501 a 902, inv. č. 902-00539 až 902-00546
- č. 221205561 ze dne 8. 10. 2020 (KPF 20-001-00133) dodavatel ATLAS consulting spol. s
r.o., IČO 46578706 na částku 50 820 Kč vč. DPH za CODEXIS GREEN - licence, uhrazena
dne 8. 10. 2020 výpis č. 11 (KB a.s.), zaúčtováno na účet 901, inv. č. 901_0008
- č. 2009447 ze dne 21. 10. 2020 (KPF 20-001-00143) dodavatel ALIS spol. s r.o., IČO
00672416 na částku 9 757 Kč vč. DPH za software spisová služba, uhrazena dne 3. 12.
2020 výpis č. 13 (KB a.s.), zaúčtováno na účet 018, inv. č. 018-0005
Bankovní výpisy - předloženy ke dni 31. 12. 2020 (ČNB, KB, ČSOB)
Účetní doklady - za měsíc listopad 2020 (doklady k bankovnímu výpisu č. 12 - KB a.s.)
Pokladní kniha - předložena ke dni 31. 12. 2020 (hlavní a hospodářská činnost)
Pokladní doklady - za měsíc září až prosinec (d. č. 20-701-00205 až 20-701-00268) hlavní
činnost, za měsíc listopad a prosinec (d. č. 20-702-00314 až 20-702-00386) hospodářská
činnost
Evidence poplatků - pro rok 2020 (odpady, psi, vodné stočné, nájem)
Inventurní soupis majetku a závazků - ke dni 31. 12. 2020
- Plán inventur ze dne 9. 12. 2020
- Prezenční listina ze školení inventurní komise ze dne 26. 11. 2020
- Inventarizační zpráva ze dne 31. 1. 2021
Mzdová agenda - předložena rekapitulace mezd za měsíc prosinec 2020
Odměňování členů zastupitelstva - platné pro rok 2020
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Smlouvy o dílo:
- Rámcová smlouva o dílo č. LI/ Les/2020/1 dodavatel Ligna Natura s.r.o. IČO 07815247 ze
dne 1. 1. 2020 na provádění pěstebních a těžebních činností, nebyla schválena
zastupitelstvem obce
- Rámcová smlouva o dílo dodavatel Martin Parkan IČO 01776479 ze dne 1. 1. 2020 na
provádění lesnické činnosti: těžební práce, nebyla schválena zastupitelstvem obce
Smlouvy o převodu majetku - Kupní smlouva (obec jako prodávající) na pozemek p. č.
1237/12 o výměře 26 m2 v k. ú. Ovesná Lhota ze dne 15. 6. 2020 s právními účinky vkladu
ke dni 24. 7. 2020, prodej schválen zastupitelstvem dne 31. 12. 2019, záměr prodeje
zveřejněn od 16. 10. 2019 do 8. 11. 2019 na úřední desce, kupní cena 800 Kč uhrazena v
hotovosti dne 10. 7. 2020 (PPD č. 20-701-00177)
Darovací smlouvy - na neúčelový finanční dar ve výši 50 000 Kč ze dne 17. 12. 2020
schválená zastupitelstvem obce dne 9. 12. 2020, uhrazená dne 18. 12. 2020 výpis č. 13
(KB a.s.)
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - Smlouva o poskytnutí neinvestiční
dotace z Fondu Vysočiny ID FV02759.0555 ve výši 127 000 Kč na akci „ oprava obecní
cesty “ ze dne 14. 10. 2020, Závěrečná zpráva a vyúčtování do 15. 1. 2021. Žádost ze dne
23. 6. 2020.
Faktura přijatá č. 21/20 ze dne 11. 11. 2020 (KPF 20-001-00144) dodavatel Miroslav
Vrzáček IČO 45950521 na částku 199 426 Kč vč. DPH za provedené zemní práce, uhrazena
dne 24. 11. 2020 výpis č. 12 (KB a.s.)
Dohody o provedení práce - ze dne 2. 5. 2020 (údržba obce), ze dne 26. 5. 2020
(manipulace s traktorem)
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - předloženy ze dne 26. 8., 23. 9., 9. 12. a
31. 12. 2020

Kozlíková Kolínská Petra Bc.

Simandlová Šárka Ing.

Šenk Josef Ing. Bc.
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