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Klasifikace informací: Veřejná 

 

 

  
 Zpráva  

 o výsledku přezkoumání hospodaření obce Veřovice,  
 IČ 00298531 za rok 2021 

 

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem č. 420/2004 Sb., 
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.) na základě písemné žádosti ze dne 3. 6. 2021. 
 
 

Kontrolní skupina Funkce Pověření č. 
Identifikační 

karta č.  

Ing. Alexandra Klajmonová 
 

kontrolor pověřený řízením 531/03/2021 2934 

Ing. Radka Smyčková Adamusová 
 

kontrolor 533/03/2021 
 

2865 
 

 
Dílčí přezkoumání hospodaření k datu 30. 9. 2021 bylo vykonáno dne 21. 10. 2021.   
 
Místem provedení přezkoumání hospodaření byl Obecní úřad Veřovice. 

 
 
Závěrečné přezkoumání hospodaření k datu 31. 12. 2021 bylo vykonáno dne 12. 5. 2022. 
 
Místem provedení přezkoumání hospodaření byl Obecní úřad Veřovice. 
 
 
Kontrolní úkon, jímž bylo přezkoumání zahájeno: 

- doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2021 dne 30. 9. 2021. 
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy: 

- rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci územního celku dne 12. 5. 2022. 
 
 
Zástupci územního celku, kteří byli přítomni při realizaci závěrečného přezkoumání hospodaření: 

- Martin Fojtík, starosta  
- Marcela Satková, účetní 

Čj.: MSK 64614/2022                     

Sp. zn.: 
KON/12210/2021/Sam  
113.1 V5    

 

Vyřizuje: Ing. Alexandra Klajmonová  
Telefon: 595 622 307  
Fax: 595 622 282  
E-mail: posta@msk.cz  
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Klasifikace informací: Veřejná 

Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s § 2 zákona č. 420/2004 Sb.: 
 

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků, 
- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, 
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku, 
- peněžní operace, týkající se sdružených prostředků, 
- finanční operace, týkající se cizích zdrojů, 
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky  

ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, 
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, 

k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám, 
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku, 
- nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek, 
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, 
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, 
- ručení za závazky fyzických a právnických osob, 
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, 
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku, 
- účetnictví vedené územním celkem, 
- ověřování poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtované roky. 

  
  

Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska: 
 

- dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním 
hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování, 

- souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, 
- dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití, 
- věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích. 

 
 
Uvedené předměty přezkoumání byly ověřeny zejména na vybraném vzorku finančních, účetních  
a majetkoprávních operací: 

- akce "Rekonstrukce místní komunikace č. 1 v obci Veřovice, k.ú. Veřovice" - doplnění akce  
z roku 2020, 

- akce "Obnova místních komunikací č. 14-4, 14-4-1, 14-4-1-1, 14-2 a č. 30 v k.ú. Veřovice - havarijní 
stav", 

- akce "Lávka pro pěší L2 přes Jičínku ve Veřovicích č.p. 212 - odstranění havárie", 
- smlouvy o poskytnutí individuální dotace, 
- majetkoprávní smlouvy, 
- pořízení majetku obce. 

 
Mimo výše uvedené operace byly ověřeny rovněž písemnosti uvedené ve „Vybraném kontrolním vzorku“. 
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Klasifikace informací: Veřejná 

A. Závěr přezkoumání hospodaření za rok 2021 
 
A.1 Při přezkoumání hospodaření dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. 
 

 nebyly dle § 10 odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky.   
 

 
A.2 Identifikace rizik vyplývajících ze zjištění uvedených ve zprávě 
 

 při přezkoumání hospodaření za rok 2021 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít 
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. 

 
 
A.3 Podíly pohledávek, závazků a zastaveného majetku 
 
Dle předložených výkazů lze konstatovat, že 

 podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 
(celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila Kč 0,00) 

0,92 % 

 podíl závazků na rozpočtu územního celku 
(celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 175.399.635,08) 

9,74 % 

 podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 % 
 
 
A.4 Rozpočtová odpovědnost obce 
 

 podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky 96,54 % 
    

 
Dle předložených výkazů lze konstatovat, že dluh územního celku překročil k rozvahovému dni 60 % průměru 
jeho příjmů za poslední 4 roky. Dluh překročil 60 % průměru příjmů za poslední 4 roky o 24.065 tis. Kč.  
 

Překročí-li dluh územního samosprávného celku k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 
rozpočtové roky, územní samosprávný celek je povinen jej v následujícím kalendářním roce snížit nejméně  
o 5 % z rozdílu mezi výší svého dluhu a 60 % průměru svých příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.    
 

 5 % z rozdílu mezi výší dluhu a 60 % průměru příjmů za poslední 4 roky 1.203 tis. Kč 
 
Obec uzavřela v roce 2018 smlouvu na poskytnutí úročené zápůjčky ze Státního fondu životního prostředí ČR  
v celkové výši Kč 63.628.883,90 na akci „Kanalizace a ČOV obce Veřovice“ (viz Seznam předložených 
dokumentů). Úhrada splátek těchto prostředků je dle smlouvy (příloha - splátkový kalendář) nastavena od roku 
2022 do roku 2037. 
 
Vzhledem k tomu, že roční splátky zápůjčky jsou ve výši 3.977 tis. Kč, což převyšuje roční zákonnou povinnost 
snižování dluhu (1.203 tis. Kč), nevyplývá z této skutečnosti riziko neplnění povinností vyplývajících ze zákona 
č. 23/2017 Sb.  
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Klasifikace informací: Veřejná 

B. Přijetí a plnění opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných  
při přezkoumání hospodaření za rok 2020 
  
Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyl 
územní celek povinen přijmout opatření k nápravě. 
  
 
 

C. Jiná upozornění 
 
V souvislosti se změnami některých právních předpisů upozorňujeme na: 

- novelu zákona č. 250/2000 Sb., a to ustanovení § 10a odst. 3 písm. f), podle kterého má žádost  
o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc obsahovat mimo jiné údaje o skutečném majiteli právnické 
osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů 
a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li  
se o evidující osobu. V souvislosti s tím doporučujeme prověřit a případně upravit vzory žádostí, které 
poskytujete žadatelům nebo zveřejňujete na svých webových stránkách, 
 

- novou vyhlášku č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, účinnost od 1. 1. 2022. 
 
 
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je zároveň návrhem zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření a konečným zněním zprávy se stává v případě, že územní celek 
nevyužije možnosti podat písemné stanovisko dle § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb. 
Stanovisko se doručuje kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. 
 
 
V této zprávě jsou zapracovány výsledky uvedené v zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření  
i výsledky konečného přezkoumání hospodaření územního celku. 
 
Zpráva nevylučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů. 
 
Všechny zapůjčené dokumenty byly územnímu celku vráceny. 
 
Zástupci územního celku prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání  
a o okolnostech vztahujících se k němu. 
 
 
Datum vyhotovení: 26. 5. 2022 
 
 

Zprávu zpracovaly: 

Ing. Alexandra Klajmonová, 
kontrolor pověřený řízením 

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem 
 

Ing. Radka Smyčková Adamusová, 
kontrolor 

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem 
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Klasifikace informací: Veřejná 

Vybraný kontrolní vzorek: 
akce "Rekonstrukce místní komunikace č. 1 v obci Veřovice, k.ú. Veřovice" - doplnění akce  
z roku 2020 

- dodatek č. 1: 
- dodatek č. 1 smlouvy o dílo uzavřen dne 14. 4. 2021 se zhotovitelem PORR a.s., 
- předmětem dodatku je změna ceny o vícepráce - nová cena činí Kč 1.088.664,35 včetně DPH, 
- dodatek č. 1 uveřejněn na profilu zadavatele dne 21. 4. 2021, 
- usnesení zastupitelstva obce č. 33/9 ze dne 13. 4. 2021, 
- rozpočtově kryto schváleným rozpočtem obce na rok 2021 a zároveň rozpočtovým opatřením č. 2/2021 

(schváleno zastupitelstvem obce dne 13. 4. 2021 a zveřejněno dne 19. 4. 2021), 
- účetní doklady: 
- účetní doklad č. 20196 ze dne 6. 5. 2021 (předpis) a č. 11019 ze dne 26. 5. 2021 (úhrada ve výši  

Kč 1.088.664,36 včetně DPH), 
- účetní doklad č. 9012 ze dne 30. 4. 2021 - zařazení na majetkový účet 021, inv. č. 20062, zjišťovací 

protokol o provedených stavebních pracích ze dne 30. 4. 2021, 
- informace o výši skutečně uhrazené ceny byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 23. 8. 2021, 
- dotace: 
- závěrečné vyúčtování projektu ze dne 24. 6. 2021, 
- účetní doklad č. 888015 ze dne 24. 6. 2021, 

 
akce "Obnova místních komunikací č. 14-4, 14-4-1, 14-4-1-1, 14-2 a č. 30 v k.ú. Veřovice - 
havarijní stav" 

- usnesení zastupitelstva obce č. 35/15 ze dne 22. 6. 2021 - zastupitelstvo obce rozhodlo o udělení 
výjimky ze Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2015 a schvaluje a ukládá 
starostovi obce podepsat smlouvu o dílo na stavbu s názvem "Obnova místních komunikací č. 14-4, 14-
4-1, 14-4-1-1, 14-2 a č. 30 v k.ú. Veřovice - havarijní stav" se společností SWIETELSKY stavební s.r.o. 
za cenu dílu Kč 2.893.009,59 včetně DPH, 

- smlouva o dílo: 
- smlouva o dílo uzavřená dne 7. 7. 2021 se zhotovitelem SWIETELSKY stavební s.r.o., obec Veřovice - 

"objednatel", 
- předmětem díla - "Obnova místních komunikací č. 14-4, 14-4-1, 14-4-1-1, 14-2 a č. 30 v k.ú. Veřovice - 

havarijní stav", místo plnění - k.ú. Veřovice, 
- smluvní cena činí Kč 2.893.009,59 včetně DPH, 
- smlouva uveřejněna na profilu zadavatele dne 19. 7. 2021, 
- rozpočtově kryto rozpočtovým opatřením č. 2/2021 - schváleno zastupitelstvem obce 13. 4. 2021  

a zveřejněno dne 19. 4. 2021, 
- dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo: 
- dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřen dne 25. 8. 2021 se zhotovitelem SWIETELSKY stavební s.r.o., 
- předmětem dodatku je změna smluvní ceny o méně práce - nová cena činí Kč 2.624.801,01 včetně 

DPH, 
- usnesení zastupitelstva obce č. 37/4 ze dne 24. 8. 2021, 
- dodatek č. 1 zveřejněn na profilu zadavatele dne 8. 9. 2021, 
- účetní doklady: 
- účetní doklady č. 888025 ze dne 31. 7. 2021, č. 20387 ze dne 16. 8. 2021, č. 101293 ze dne 8. 9. 2021 

(úhrada ve výši Kč 2.624.801,02 včetně DPH), 
- účetní doklad č. 9029 ze dne 31. 7. 2021 (zařazení na majetkový účet 021), inv. č. 20075 a 20089, 
- zápis o předání a převzetí dokončených staveb a jejich ucelených částí ze dne 31. 7. 2021, 
- informace o výši skutečně uhrazené ceny byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 24. 9. 2021, 
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Klasifikace informací: Veřejná 

akce "Lávka pro pěší L2 přes Jičínku ve Veřovicích č.p. 212 - odstranění havárie" 
- zápis ze 35 zasedání zastupitelstva obce ze dne 22. 6. 2021 - projednání havarijního stavu lávky L2  

přes říčku Jičínku a zajištění 3 cenových nabídek na zhotovitele stavby na odstranění havárie, 
- výzva k zaslání cenové nabídky odeslána 8. 7. 2021 e-mailem třem dodavatelům, doloženy tři cenové 

nabídky, 
- usnesení zastupitelstva obce č. 36/5 ze dne 27. 7. 2021 - zastupitelstvo obce rozhodlo o udělení 

výjimky ze Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2015 a schvaluje a ukládá 
starostovi obce podepsat smlouvu o dílo na stavbu s názvem "Lávka pro pěší L2 přes Jičínku  
ve Veřovicích č.p. 212 - odstranění havárie" se společností SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný 
závod Dopravní stavby Morava, za cenu dílu Kč 1.935.780,89 včetně DPH (nejvýhodnější cenová 
nabídka), 

- smlouva o dílo: 
- smlouva o dílo uzavřená dne 13. 8. 2021 se zhotovitelem SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod 

Dopravní stavby Morava, objednatel - obec Veřovice,  
- předmětem díla je "Lávka pro pěší L2 přes Jičínku ve Veřovicích č.p. 212 - odstranění havárie", 
- smluvní cena činí Kč 1.935.780,89 včetně DPH, 
- smlouva uveřejněna na profilu zadavatele dne 23. 8. 2021, 
- rozpočtově kryto schváleným rozpočtem a rozpočtovým opatřením č. 5/2021 (schváleno 

zastupitelstvem obce dne 27. 7. 2021 a zveřejněno dne 2. 8. 2021), 
- dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo: 
- dodatek č. 1 uzavřen dne 18. 11. 2021, 
- předmět dodatku - vymezen v článku II., nová smluvní cena činí Kč 2.058.321,06 vč. DPH, 
- usnesení zastupitelstva obce č. 40/6 ze dne 16. 11. 2021, 
- dodatek č. 1 zveřejněn na profilu zadavatele dne 23. 11. 2021, 
- účetní doklady: 
- účetní doklady č. 20491 ze dne 5. 10. 2021 (předpis) a č. 11046 ze dne 2. 11. 2021 (úhrada ve výši  

Kč 473.925,29 včetně DPH), 
- účetní doklady č. 20565 ze dne 2. 11. 2021 (předpis) a č. 101683 ze dne 29. 11. 2021 (úhrada ve výši 

K 573.068,34 včetně DPH), 
- účetní doklady č. 20607 ze dne 30. 11. 2021 (předpis) a č. 101809 ze dne 23. 12. 2021 (úhrada ve výši 

Kč 1.011.327,43 včetně DPH), 
- výše skutečně uhrazené ceny zveřejněna na profilu zadavatele dne 26. 1. 2022, 
- zápis o předání a převzetí dokončených staveb a jejich ucelených částí ze dne 30. 11. 2021, 
- účetní doklad č. 9039 ze dne 30. 11. 2021 (zařazení na majetkový účet 021), výpis zápisů účtu 

042.0400 ORJ 3, evidenční karta majetku - inv. č. 20028, 
 
smlouvy o poskytnutí individuální dotace 
smlouva o poskytnutí individuální dotace ze dne 8. 4. 2021 

- smlouva o poskytnutí individuální dotace ze dne 8. 4. 2021 uzavřená s příjemcem - Orel jednota 
Veřovice na dotaci ve výši Kč 70.000,-, 

- účel dotace - na silniční běh Veřovská desítka (ceny pro závodníky), na činnost organizace - nákup 
sportovního materiálu, vybavení, nářadí, sportovní potřeby a stroje, cestovné a startovné, pronájem 
sportovních zařízení, tělocvičny, údržbu a úpravy orelského areálu, vybudování kanalizační přípojky, 

- žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro rok 2021 doručena dne 29. 1. 2021, 
- usnesení zastupitelstva obce č. 32/11 ze dne 16. 3. 2021, 
- smlouva zveřejněna na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 14. 4. 2021, 
- účetní doklad č. 100529 ze dne 15. 4. 2021, 
- finančně kryto v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2021 (OdPa 3419 pol. 5222), 
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smlouva o poskytnutí individuální dotace ze dne 23. 3. 2021 

- smlouva o poskytnutí individuální dotace ze dne 23. 3. 2021 uzavřená s příjemcem - Základní 
organizace Českého zahrádkářského svazu Veřovice na dotaci ve výši Kč 95.000,-, 

- účel dotace - na odbornou akci pro členy a zainteresované občany (včetně dopravy), výstavu  
k 50. výročí založení spolku, přípojku vody (sad), rekultivaci pozemku včetně zatravnění a výsadby, 
vyřezání větracích otvorů a dveří do vodojemu, vylití podlah v budově v sadu a moštárně, opravu 
hydraulického válce lisu na ovoce v moštárně, výrobu násypníků ovoce pro šrotovací zařízení  
v moštárně, 

- žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro rok 2021 doručena dne 29. 1. 2021, 
- usnesení zastupitelstva obce č. 32/9 ze dne 16. 3. 2021, 
- smlouva zveřejněna na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 14. 4. 2021, 
- účetní doklad č. 100479 ze dne 8. 4. 2021, 
- finančně kryto v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2021, 

 
smlouva o poskytnutí individuální dotace ze dne 29. 3. 2021 

- smlouva o poskytnutí individuální dotace ze dne 29. 3. 2021 uzavřená s příjemcem - Amatérský 
fotbalový klub Veřovice, z.s. na dotaci ve výši Kč 120.000,-, 

- účel dotace - na dopravné a cestovné, platby rozhodčím na FAČR, sportovní vybavení (míče, sportovní 
nářadí, dresy, potisk dresů, brankové sítě, sportovní pomůcky, vybavení na tréninky a zápasy), 
pronájmy (zimní turnaje, tělocvična, hřiště orlovna), 

- žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro rok 2021 doručena dne 18. 1. 2021, 
- usnesení zastupitelstva obce č. 32/7 ze dne 16. 3. 2021, 
- smlouva zveřejněna na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 14. 4. 2021, 
- účetní doklad č. 100479 ze dne 8. 4. 2021, 
- finančně kryto v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2021 (OdPa 3419 pol. 5222), 
- účetní doklad č. 888041 ze dne 31. 12. 2020 - zaúčtování nevyúčtovaných dotací na dohadný účet, 

 
- protokoly o výsledku veřejnosprávní kontroly ze dne 14. 2. 2022, 
- účetní doklad č. 888008 ze dne 28. 2. 2022 - zúčtování poskytnutých dotací, 

  
majetkoprávní smlouvy 

- smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-8019288/3 ze dne 31. 5. 2021 uzavřená  
s oprávněným ČEZ Distribuce, a.s. na pozemky p.č. 1325/6 a 2080/1, předmět smlouvy specifikován  
v čl. III. smlouvy, za úplatu Kč 1.000,-- bez DPH, schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 34/13  
ze dne 25. 5. 2021, účetní doklady č. 30038 ze dne 9. 6. 2021, č. 100998 ze dne 9. 7. 2021 
 a č. 9019 ze dne 3. 6. 2021, 
 

- kupní smlouva ze dne 19. 4. 2021 uzavřená s kupujícími - fyzickými osobami na prodej pozemků  
p.č. 2140/2 a 2140/3 v k.ú. Veřovice, záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce obce ve dnech  
18. 2. 2021 - 8. 3. 2021, schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 33/14 ze dne 13. 4. 2021, účetní 
doklady č. 5016 ze dne 19. 4. 2021, č. 40454 ze dne 19. 4. 2021 a č. 9007 ze dne 23. 4. 2021, 
 

- kupní smlouva ze dne 4. 2. 2021 uzavřená s prodávajícím Českou republikou - Úřadem pro zastupování 
státu ve věcech majetkových - nákup pozemků p.č. 327/5 a 2218/6 v k.ú. Veřovice (předmět smlouvy 
blíže specifikován v čl. II. smlouvy), schváleno usnesením zastupitelstva obce ze dne 24. 11. 2020, 
vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí s právními účinky k 17. 5. 2021, účetní 
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doklady č. 9013 ze dne 17. 5. 2021, č. 6018 ze dne 12. 5. 2021, č. 6019 ze dne 18. 5. 2021 a č. 11017 
ze dne 13. 5. 2021, finančně kryto ve schváleném rozpočtu na rok 2021, 

 
pořízení majetku obce 

- inv. č. 20219 - 20228 zařazení do majetku "dle kolaudace - budova ČOV, technologická část, 
elektročást, oplocení, vodovodní přípojka, elektropřípojka" v celkové hodnotě Kč 32.374.028,96, 
kolaudační souhlas ze dne 23. 3. 2021 (nabytí právních účinků dne 1. 4. 2021), účetní doklad č. 9007 
ze dne 1. 4. 2021, 

- inv. č. 50928 "vibrační deska" v celkové hodnotě Kč 15.049,--, účetní doklady č. 20336 ze dne  
15. 7. 2021 (předpis a zařazení) a č. 101108 ze dne 22. 7. 2021 (platba), 

- inv. č. 50911 "sušič rukavic - hasiči" v celkové hodnotě Kč 25.398,--, účetní doklady č. 20228 ze dne 
28. 5. 2021 (předpis a zařazení) a č. 100762 ze dne 4. 6. 2021 (platba), 

- inv. č. 50922 - 50927 6 ks "zásahová přilba" v celkové v hodnotě Kč 65.703,--, účetní doklady č. 20326 
ze dne 12. 7. 2021 (předpis a zařazení) a č. 101076 ze dne 19. 7. 2021 (platba), 

- inv. č. 509121 - 50921 5 ks "zásahový oblek Patriot" a 10 ks "přilba Drager" v celkové v hodnotě  
Kč 136.112,90,--, účetní doklady č. 20319 ze dne 8. 7. 2021 (předpis a zařazení) a č. 101067 ze dne 
16. 7. 2021 (platba), 

- pořízení majetku rozpočtově kryto schváleným rozpočtem roku 2021 a rozpočtovým opatřením  
č. 4/2021, schváleným zastupitelstvem obce dne 22. 6. 2021 a zveřejněným na internetových 
stránkách dne 23. 6. 2021 (OdPa 3639 a 5512), 

- inv. č. 50940 "svěrák 150 LUX - YORK" v celkové hodnotě 6.641,-, účetní doklady č. 20568 ze dne  
2. 11. 2021 (předpis a zařazení) a č. 101586 ze dne 3. 11. 2021 (platba), 

- inv. č. 50939 "projektor DP EPSON" v celkové hodnotě Kč 17.224,-, účetní doklady č. 101587 ze dne  
3. 11. 2021 (záloha) a č. 20579 ze dne 8. 11. 2021 (zúčtování zálohy a zařazení), 

 
rozpočet a závěrečný účet 

- návrh rozpočtu obce na rok 2021 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce ve dnech 
20. 11. - 8. 12. 2020, 

- rozpočet obce na rok 2021 schválen zastupitelstvem obce dne 8. 12. 2020, usnesením č. 29/7, 
zveřejněn na internetových stránkách obce dne 9. 12. 2020, 

- návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2022 - 2023, zveřejněn na úřední desce obce  
ve dnech 20. 11. - 8. 12. 2020, 

- střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2022 - 2023, schválen zastupitelstvem obce dne  
8. 12. 2020, usnesením č. 29/8, zveřejněn na internetových stránkách obce dne 9. 12. 2020, 

- návrh závěrečného účtu obce za rok 2020 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce 
ve dnech 1. 6. - 22. 6. 2021, 

- závěrečný účet obce za rok 2020 schválen zastupitelstvem obce dne 22. 6. 2021, usnesení č. 35/7, 
souhlasem s celoročním hospodařením bez výhrad, zveřejněn na internetových stránkách obce dne  
23. 6. 2021, 

  
zřízené příspěvkové organizace 

- stanovení závazného ukazatele na rok 2021 příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola 
Veřovice ze dne 7. 1. 2021, 

- stanovení závazného ukazatele na rok 2021 příspěvkové organizaci Kulturní zařízení Veřovice ze dne  
7. 1. 2021, 

- usnesení zastupitelstva obce č. 35/10 ze dne 12. 5. 2020 o schválení účetní závěrky za rok 2020 
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Veřovice, 
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- usnesení zastupitelstva obce č. 35/9 ze dne 22. 6. 2021 o schválení účetní závěrky za rok 2020 
příspěvkové organizace Kulturní zařízení Veřovice, 

- protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě provedené dne 22. 2. 2021 u příspěvkové 
organizace Základní škola a Mateřská škola Veřovice, kontrolované období leden - prosinec 2020, 

- protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě provedené dne 24. 2. 2021 u příspěvkové 
organizace Kulturní zařízení Veřovice, kontrolované období leden - prosinec 2020, 

- protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě provedené dne 2. 11. 2021 u příspěvkové 
organizace Základní škola a Mateřská škola Veřovice, kontrolované období leden - červen 2021, 

- protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě provedené dne 2. 11. 2021 u příspěvkové 
organizace Kulturní zařízení Veřovice, kontrolované období leden - červen 2021, 

 
odměňování členů zastupitelstva obce 

- mzdové listy členů zastupitelstva obce os. č. 90, 91, 6, 7, 8 a 9 za období od ledna do září 2021,  
- usnesení zastupitelstva obce č. 2/13 ze dne 27. 11. 2018 o stanovení odměn neuvolněným členům 

zastupitelstva obce, 
- mzdové listy členů zastupitelstva obce os. č. 90, 91, 6, 7, 8 a 9 za období od října do prosince 2021, 
- pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 16. 11. 2021, bod 8, zveřejněná na úřední desce obce 

od 9. 11. 2021 do 18. 11. 2021, 
- usnesení zastupitelstva obce č. 40/8 ze dne 16. 11. 2021 - schválení mimořádné odměny starostovi 

obce, mzdový list os. č. 90, 
  
účetní a finanční výkazy  

- výkaz rozvaha sestavený k 30. 9. 2021 v Kč, 
- výkaz FIN 2-12 M sestavený k 30. 9. 2021 v Kč, 
- výkaz zisku a ztráty sestavený k 30. 9. 2021 v Kč, 
- výkaz rozvaha sestavený k 31. 12. 2021 v Kč, 
- výkaz FIN 2-12 M sestavený k 31. 12. 2021 v Kč, 
- výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2021 v Kč, 

 
usnesení, zápisy, apod.  

- směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu účinná od 22. 4. 2015, 
- usnesení zastupitelstva obce č. 35/8 ze dne 22. 6. 2021 o schválení účetní závěrky obce za rok 2020, 

 
sociální fond 

- směrnice sociálního fondu byla schválena radou obce dne 9. 12. 2008, s účinností od 1. 1. 2009, včetně 
přílohy č. 13 ze dne 1. 3. 2021, 

- usnesení zastupitelstva obce ze dne 23. 1. 2018 - plnění pro členy zastupitelstva obce, 
- vazba zůstatků účtu 236 - Běžné účty fondů územních samosprávných celků (analytika 0100) a účtu 

419 - Ostatní fondy (analytika 011X) k 30. 9. 2021, včetně zdůvodnění rozdílu, 
- účetní doklad č. 7005 ze dne 31. 5. 2021 (tvorba fondu), 

 
fond obnovy vodohospodářského majetku 

- zásady tvorby a použití fondu obnovy vodohospodářského majetku účinné od 1. 12. 2018, 
- usnesení zastupitelstva obce č. 2/11 ze dne 27. 11. 2018 - zřízení fondu, 
- peněžní prostředky fondu jsou vedeny na samostatném bankovním účtu, 
- tvorba fondu (z peněžních prostředků z rozpočtu obce) se provádí jednou ročně, 
- účetní doklad č. 16001 ze dne 20. 12. 2021 (tvorba fondu), 
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inventarizace majetku a závazků 
- inventarizační zpráva ze dne 31. 1. 2022, 
- plán inventur sestavený dne 29. 11. 2021, včetně jmenování inventarizační komise, 
- usnesení zastupitelstva obce č. 41/13 ze dne 14. 12. 2021 - zastupitelstvo obce bere plán inventur  

na vědomí, 
- protokol o proškolení členů inventarizační komise ze dne 20. 12. 2021, 
- inventurní soupisy účtů: 018, 019, 021, 022, 082, 042, 032, 311, 231, 236, 324, 451, 403, 419, 331, 

336, 337, 342, 343 a 349 
- vazba zůstatku v pokladním deníku a na účtu 261 - Pokladna k 31. 12. 2021, 
 

dotace na výdaje spojené s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - ÚZ 98071 
- účetní doklad č. 11036 ze dne 6. 9. 2021 ve výši Kč 31.000,- (příjem dotace), 
- předběžné vyúčtování voleb ze dne 15. 11. 2021 včetně účetních dokladů a dohody o provedení práce 

ze dne 20. 9. 2021 a ze dne 15. 9. 2021,   
- účetní doklad č. 888034 ze dne 31. 12. 2021 - vyúčtování skutečně použité části dotace, 
- finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo 

státních finančních aktiv ze dne 28. 1. 2022, žádost o dofinancování v rámci finančního vypořádání  
za rok 2021 ze dne 28. 1. 2022 (ÚZ 98071) ve výši Kč 1.461,48, účetní doklad č. 11007 ze dne  
31. 3. 2022, 
 

doplnění informací k projektu „Kanalizace a ČOV obce Veřovice"  
- obec realizuje akci "Kanalizace a ČOV obce Veřovice" - kromě vlastních zdrojů bude akce financována 

úročenou zápůjčkou v celkové výši Kč 63.628.883,-: 
- zápůjčka byla poskytnuta Státním fondem životního prostředí České republiky na základě smlouvy  

č. 18000321 uzavřené dne 4. 7. 2018, 
- schváleno zastupitelstvem obce dne 26. 6. 2018, 
- finanční prostředky zápůjčky jsou postupně uvolňovány na základě žádostí o platby podle přijatých 

faktur (uvolněné prostředky k 31. 12. 2021 činí Kč 63.582.367,71 – tj. stav účtu 451 – Dlouhodobé 
úvěry), 

- dle přílohy ke smlouvě č. 18000321 jsou splátkovým kalendářem nastaveny čtvrtletní splátky, a to  
se splatností od roku 2022 do roku 2037, 

- v prvním roce splácení, tj. v roce 2022, bude splaceno Kč 3.976.805,24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Čj.: MSK 64614/2022 Sp. zn.: KON/12210/2021/Sam  

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                11/11 
tel.: 595 622 222 IČ: 70890692  Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha 

 

fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692 č. účtu: 1650676349/0800  
ID DS: 8x6bxsd Úřední hodiny: Po, St 9.00-17.00; Út, Čt 9.00-14.30; Pá 9.00-13.00 www.msk.cz 

 
 
Klasifikace informací: Veřejná 

Seznam použitých právních a jiných předpisů: 
1. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon  

č. 128/2000 Sb.), 
2. zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

zákon č. 250/2000 Sb.), 
3. zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících předpisů (rozpočtová 

pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 218/2000 Sb.), 
4. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 563/1991 Sb.), 
5. vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,  

ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky (dále jen vyhláška č. 410/2009 Sb.), 
6. vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního 

rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí  
a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen vyhláška č. 5/2014 Sb.), 

7. České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky  
č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy), 

8. vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška  
č. 323/2002 Sb.), 

9. zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 320/2001 Sb.),  

10. vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě  
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška  
č. 416/2004 Sb.), 

11. zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (dále jen zákon č. 23/2017 Sb.), 
12. zákon č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 25/2017 Sb.), 
13. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen zákon č. 89/2012 Sb.), 
14. zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen 

zákon č. 90/2012 Sb.), 
15. zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon č. 134/2016 Sb.), 
16. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon  

č. 262/2006 Sb.), 
17. zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  

a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen zákon č. 340/2015 Sb.), 
18. vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků (dále jen vyhláška č. 270/2010 Sb.), 
19. vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních 

jednotek (dále jen vyhláška č. 220/2013 Sb.), 
20. nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků (dále jen 

nařízení vlády č. 318/2017 Sb.), 
21. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) (dále jen zákon č. 255/2012 Sb.), 
22. směrnice Ministerstva financí č.j. MF 62 970/2013/12-1204 o postupu obcí a krajů při financování voleb 

(dále jen směrnice MF 62 970/2013/12-1204), 
23. vnitřní předpisy územního celku. 

 
 


		2022-05-30T13:05:59+0000


		2022-05-30T17:37:30+0000




