KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor ekonomický
Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
spisová značka: OEKO-PŘ 56726/2021/jahol
číslo jednací: KUJCK 23042/2022

*KUCBX0127NCT*
KUCBX0127NCT

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
obce Roudné, IČO 00245372

Přezkoumání bylo vykonáno na Krajském úřadu Jihočeského kraje ve dnech:
16.11.2021 jako dílčí přezkoumání
od 26.01.2022 do 14.02.2022 jako konečné přezkoumání
Přezkoumání hospodaření obce Roudné za rok 2021 ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,
ve znění pozdějších předpisů, bylo zahájeno dne 01.10.2021 Krajským úřadem Jihočeského kraje
doručením písemného oznámení.

Přezkoumané období od 01.01.2021 do 31.12.2021.

Přezkoumání vykonaly:
-

kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Jana Hůlková

-

kontrolorka: Ing. Lada Chlumecká

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a § 4 zákona č. 255/2012 Sb.
vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č.: 305, 306/2021/OEKO-PŘ dne 13.07.2021.
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno distančním způsobem v podmínkách mimořádných
opatření, vyvolaných epidemiologickou situací na území České republiky, s využitím
doporučeného postupu Ministerstvem financí, Odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka, a to
z podkladů předávaných územními celky elektronicky a konzultovaných dálkovou formou.
Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.
Při přezkoumání poskytli součinnost:

Gustav Had – starosta
Alena Šedivá – účetní
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Předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona
č. 420/2004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.
Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni
uskutečnění tohoto úkonu.
Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které
se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.
Poslední kontrolní úkon, tj. zaznamenání ukazatelů dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona, byl učiněn dne
14.02.2022.

A.

Výsledek dílčích přezkoumání

A.I.

Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2021

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

A.II.

Chyby a nedostatky nenapravené z dílčích přezkoumání nebo zjištěné při konečném
přezkoumání za rok 2021

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10
odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.
➢

Přehled nenapravených chyb a nedostatků méně závažného charakteru podle ustanovení
§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona
č. 420/2004 Sb.):

1. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
Porušení právního předpisu:
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
Ustanovení: § 30 odst. 1 a 4
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
Skutečné stavy majetku a závazků územního celku nebyly zjištěny.
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Inventurní soupis k účtu 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek obsahuje pod inv. č.
042-60040/2019 položku majetku s popisem "Podlimitní VB-VB-VSD60011/9.1.2019" v ocenění
10.000,00 Kč. Na účet 042 bylo VB zařazeno dne 31.03.2019. Přezkoumáním bylo zjištěno, že se jedná
o VB, které bylo zřízeno na základě smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 04.12.2018 mezi
účastníky č. 1 – paní J.B. a č. 2 – obec Roudné na části pozemku p. č. 259/1 v k. ú. Roudné ve
vlastnictví účastníka č. 1, a to na dobu neurčitou a bezúplatně. Věcné břemeno se nestalo součástí
pořizované hodnoty majetku, jedná se o bezúplatně nabyté věcné břemeno od nevybrané účetní
jednotky, proto mělo být zařazeno na účet 028 k okamžiku návrhu na vklad ve stanoveném ocenění.
Porušení právního předpisu:
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, ve znění pozdějších předpisů
Ustanovení: § 31
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky rozvahy "D.II. Dlouhodobé závazky".
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Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Není dodrženo obsahové vymezení účtu 455 Dlouhodobé přijaté zálohy, když je zde evidovaná složená
jistota (kauce) ve výši 16.000,00 Kč související s nájmem bytu (nájemní smlouva ze dne 21.07.2017,
jistota složena hotově dne 21.07.2017). Tyto cizí zdroje (prostředky) mají být evidovány na účtu 459
Ostatní dlouhodobé závazky.

B.

Oblasti přezkoumání,
a nedostatky

u

kterých

nebyly

zjištěny

chyby

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny v členění podle
ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:
1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se
rozpočtových prostředků
– přezkoumán: Ano
Z rozpočtu obce jsou poskytnuty finanční dary – předmětem PH jsou dary poskytnuté moravským obcím
postižených vichřicí v celkové výši 280.000,00 Kč
Obec poskytla 3 dotace na základě veřejnoprávních smluv, které jsou zveřejněny na webových stránkách
obce a podléhají vyúčtování – předmětem PH je dotace poskytnutá TJ Malše Roudné, z. s. ve výši
379.776,00 Kč – viz v část zápisu Doklady a jiné materiály využité při přezkoumání.
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů
– přezkoumán: Ano
Obec nezřídila žádné fondy.
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
– přezkoumán: Ano
Obec neprovozuje podnikatelskou činnost.
4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných
na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými
právnickými nebo fyzickými osobami
– přezkoumán: Ano
Obec nesdružila žádné prostředky.
5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů
o účetnictví
– přezkoumán: Ano
Obec eviduje cizí zdroje ve výši 3.008.819,78 Kč, z toho:
DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY – zůstatek k 31.12.2021: 2.953.293,26 Kč
SU 451 Dlouhodobé úvěry – zůstatek k 31.12.2021: 900.000,00 Kč – údaj byl podkladem pro výpočet
ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky
podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost
SU 455 Dlouhodobé přijaté zálohy – zůstatek k 31.12.2021: 16.000,00 Kč
SU 459 Ostatní dlouhodobé závazky – zůstatek k 31.12.2021: 45.000,00 Kč
KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY – zůstatek k 31.12.2021: 1.992.293,26 Kč, z toho např.
SU 324 Krátkodobé přijaté zálohy – zůstatek k 31.12.2021: 709.006,02 Kč
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6. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu
a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
– přezkoumán: Ano
Obec přijala ze zahraničních zdrojů níže uvedené transfery:
PROSTŘEDKY CZ:
pol. 4116 Ostatní neinvestiční přij. transfer ze st. rozpočtu, Nástr.: 103, Zdr.: 1, výsledek od počátku
roku: 41.844,61 Kč
PROSTŘEDKY EU:
pol. 4116 Ostatní neinvestiční přij. transfer ze st. rozpočtu, Nástr.: 103, Zdr.: 5, výsledek od počátku
roku: 237.119,39 Kč
Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů:
PROSTŘEDKY CZ:
par. 3111/pol. 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO, Nástr.: 103, Zdr.1, výsledek od počátku roku:
41.844,61 Kč
PROSTŘEDKY EU:
par. 3111/pol. 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO, Nástr.: 103, Zdr. 5, výsledek od počátku roku:
237.119,39 Kč
7. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,
k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám
– přezkoumán: Ano
Obec přijala do rozpočtu transfery podléhající vyúčtování, např.:
UZ: 98 071 – účelová dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR: 30.000,00 Kč
UZ: 33063 – OP VVV-PO3, neinvestiční transfer – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu
a sekundárnímu vzdělávání: 278.964,00 Kč
8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
– přezkoumán: Ano
Obec provedla převody nemovitostí (prodej, nákup a vzájemný dar pozemků) – předmětem PH je nákup
a dar – viz část zápisu Doklady a jiné materiály využité při přezkoumání.
Obec uzavřela 3 nájemní smlouvy – přezkoumaná smlouva je uvedena v části zápisu Doklady a jiné
materiály využité při přezkoumání.
9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní
celek
- přezkoumán: Ano
Obec nehospodaří s majetkem státu.
10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů
a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
– přezkoumán: Ano
Bylo uskutečněno výběrové řízení s plněním nad 500.000,00 Kč, které podléhá zveřejnění na profilu
zadavatele – předmětem PH byla realizace tohoto zadání a uskutečnění veřejné zakázky – přezkoumané
písemnosti, viz část zápisu Doklady a jiné materiály využité při přezkoumání.
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
– přezkoumán: Ano
Prověřením vybraného vzorku plnění závazků a pohledávek v rámci jednotlivých předmětů PH (viz.
v části zápisu Doklady a jiné materiály využité při přezkoumání).
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12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob
– přezkoumán: Ano
Obec neručí za závazky těchto osob.
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
– přezkoumán: Ano
Obec nemá zastavený majetek.
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
Obec uzavřela 3 smlouvy o zřízení věcného břemene v pozici povinného – přezkoumaná smlouva
a příslušné písemnosti jsou uvedeny v části zápisu Doklady a jiné materiály využité při přezkoumání.
15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední
4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost
- přezkoumán: Ano

C.

Plnění opatření k
v předchozích letech

odstranění

nedostatků

C.I.

Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech

zjištěných

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
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D.

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2021

D.I.

Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10
odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a to:
➢
➢

Skutečné stavy majetku územního celku nebyly zjištěny.
Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky rozvahy "D.II. Dlouhodobé závazky".

D.II.

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 žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad
na hospodaření územního celku v budoucnosti.
D.III.

Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ................................................... 0,42 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ........................................................ 5,06 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku .......................... 0 %
D.IV.

Výrok o výši dluhu územního celku:

Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.
Výše dluhu územního celku: 900.000.00 Kč
60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 13.669.099.92 Kč

Vyhotovení zprávy:
České Budějovice, dne: 14.02.2022

Jména a podpisy kontrolorek zúčastněných na přezkoumání hospodaření:
Jana Hůlková

Podepsáno zaručeným elektronickým podpisem
………………………………………….
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání
Ing. Lada Chlumecká

Podepsáno zaručeným elektronickým podpisem
………………………………………….
kontrolorka
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Tato zpráva o výsledku přezkoumání:
-

-

má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. K zjištěním uvedeným
v návrhu zprávy je možné podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu
zprávy o výsledku přezkoumání, a to kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Tento návrh
se stává konečným zněním zprávy okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1
písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., o možnosti podání písemného stanoviska k dotčeným zjištěním.
Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší.
tato zpráva má celkem 16 stran včetně seznamu dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání.
nedílnou součástí zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je seznam dokladů a jiných materiálů
využitých při přezkoumání.

Poučení:
Územní celek je dle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. povinen přijmout opatření k nápravě chyb
a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci
přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem
v orgánech územního celku.
Územní celek je dle § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. povinen v informaci 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.
Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupků podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c)
zákona č. 420/2004 Sb. Za každý tento přestupek lze uložit územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2
zákona č. 420/2004 Sb. pokutu do výše 50.000 Kč.
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Doklady a jiné materiály využité při přezkoumání:
Návrh rozpočtu
• zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 19.11.2020 do 14.12.2020
(na paragrafy ve výdajích i příjmech) – potvrzeno na materiálu
• součástí návrhu jsou i údaje předchozího roku (výkaz FIN 2 12 M k 31.10.2020)
Rozpočtová opatření
• Rozpočtová opatření
• Stanovení kompetencí starosty k provádění rozpočtových opatření ZO ze dne 01.11.2018
• Rozpočtové opatření č. 10, schválené starostou obce dne 02.09.2021
• Rozpočtové opatření č. 9/2021, schválené starostou obce dne 04.08.2021, na vědomí ZO dne
04.10.2021
• Rozpočtové opatření č. 8/2021, schválené starostou obce dne 02.07.2021 (§ 5269, 5321 108 tis.),
na vědomí ZO dne 04.10.2021
• Rozpočtové opatření č. 7/2021, schválené starostou obce dne 03.06.2021 (§ 5269, 5321 140 tis.),
na vědomí ZO dne 04.10.2021
• Rozpočtové opatření č. 6/2021, schválené starostou obce dne 05.05.2021, na vědomí ZO dne
12.07.2021
•
• Rozpočtová opatření zveřejněna na internetových stránkách obce ve lhůtě dle zákona. Ověřeno
na http://www.roudne.cz/stranky/index.php?idClanku=149&idKategorieStranky=79.
•
• Pozn. U příjmových položek bez omezení a u výdajových položek nepřesáhnou úpravy v souhrnu
částku 250.000,00 Kč.
Schválený rozpočet
• schválen ZO dne 14.12.2020 vč. závazných ukazatelů jako schodkový
• příjmy ve výši 19.284.000,00 Kč, výdaje ve výši 23.881.700,00 Kč (z toho kapitálové výdaje ve výši
11.100.000,00 Kč), schodek ve výši 4.597.700,00 Kč a splátka zápůjčky ve výši 300.000,00 Kč kryty
z přebytků minulých let
• stav prostředků na bankovních účtech k 01.01.2021: 17.417.004,26 Kč
• schválený dokument zveřejněn na internetových stránkách obce dne 28.12.2020 – dosud. Ověřeno
dne 16.11.2021 na http://www.roudne.cz/stranky/index.php?idKategorieStranky=64.
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím
• Mateřská škola Roudné, IČO 75001152
• Schválení dokumentů a sdělení k provozní dotaci na rok 2021 ze dne 03.01.2021 – příspěvek
na provoz schválen ve výši 490.000,00 Kč
Střednědobý výhled rozpočtu
• Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2025
• Na rok 2021: příjmy ve výši 18.960,00 tis. Kč, výdaje 18.800,00 tis. Kč (vč. splátky úvěru
300,00 tis. Kč), z toho kapitálové výdaje ve výši 3.000,00 tis. Kč
• Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2026
• návrh střednědobého výhledu rozpočtu zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce
od 19.11.2020 do 14.12.2020 – potvrzeno na materiálu
• obsahuje informace o dlouhodobých závazcích vč. lhůty splatnosti
• schválen ZO dne 14.12.2020
• schválený dokument zveřejněn na internetových stránkách obce dne 28.12.2020 – dosud. Ověřeno
dne 16.11.2021 na http://www.roudne.cz/stranky/index.php?idKategorieStranky=64.
Závěrečný účet
• Závěrečný účet za rok 2020
• materiál návrhu ZÚ zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 19.05.2021
• do 07.06.2021 – potvrzeno na materiálu
• projednán ZO dne 07.06.2021 – s výrokem „bez výhrad“
• materiál schváleného ZÚ za rok 2020 zveřejněn na internetových stránkách obce dne 07.06.2021 –
dosud. Ověřeno dne 16.11.2021na http://www.roudne.cz/stranky/index.php?idKategorieStranky=64.
Bankovní výpis
• Vzájemné darování nemovitostí v k.ú. Roudné mezi Jihočeským krajem a obcí Roudné:
• Zveřejnění záměru darovat část pozemku, parc. č. 569/3, k. ú. Roudné, ostatní plocha, silnice
• a přijmout do majetku obce
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části pozemků p. č. 566/1, 566/14, 569/4, 569/5 vše v k.ú. Roudné
Vyvěšeno: 10.02.2021, Sejmuto: 26.02.2021
--Usnesení ZO č. 181/2021 ze dne 19.04.2021 – schválení přijetí daru od JčK
Pozemek p. č.: 566/36, Výměra: 3 m2, Druh pozemku: ostatní plocha
Pozemek p. č.: 566/37, Výměra: 14 m2, Druh pozemku: ostatní plocha – VB
Pozemek p. č.: 566/38, Výměra: 44 m2, Druh pozemku: ostatní plocha
Pozemek p. č.: 569/12, Výměra: 846 m2, Druh pozemku: ostatní plocha – VB
Pozemek p. č.: 569/14, Výměra: 123 m2, Druh pozemku: ostatní plocha
Pozemek p. č.: 569/15, Výměra: 281 m2, Druh pozemku: ostatní plocha – VB
Pozemek p. č.: 569/16, Výměra: 145 m2, Druh pozemku: ostatní plocha – VB
Pozemek p. č.: 569/17, Výměra: 47 m2, Druh pozemku: ostatní plocha
Pozemek p. č.: 569/18, Výměra: 66 m2, Druh pozemku: ostatní plocha – VB
Pozemek p. č.: 569/19, Výměra: 207 m2, Druh pozemku: ostatní plocha – VB
Pozemek p. č.: 569/20, Výměra: 1.260 m2, Druh pozemku: ostatní plocha – VB
a darování části pozemku parc. č. 569/3 o výměře 5 m2, k.ú. Roudné a uzavření Darovací smlouvy č.
010/20/034/03/00 dle uvedených podmínek
• --• Darovací smlouva ze dne 31.05.2021, součástí smlouvy jsou doložky:
• Doložka osvědčující platnost právního úkonu ze dne 31.05.2021 – platná ve smyslu ustanovení § 23
z. č. 129/2000 Sb., o krajích v platném znění
• Doložka osvědčující platnost právního úkonu ze dne 31.05.2021 – platná ve smyslu ustanovení § 41
z. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění
• --• Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci sp. zn. V-8819/2015-308
• Vyřazení pozemků darovaných JčK a zařazení nabytých pozemků od JčK – UD č. 21-060-00036 ze
dne 01.06.2021, 80.829,00 Kč (ocenění dle převzatých účetních cen od JčK + rozpuštění 1/2 ceny
kolku 1.000,00 Kč
Faktura
• FAKTURY DOŠLÉ:
• DFA č. 59/2021 ze dne 12.03.2021, Dodavatele: Marius Pedersen a.s., Označení dodávky: známkový
svoz 13/rok, 52/rok a 26/rok, Celkem k úhradě: 748.995,00 Kč
• Předpis závazku (518,343,321): UD č. 21-001-00059 ze dne 12.03.2021
• Úhrada závazku: BV č. 29, debetní obrat ve výši 748.995,00 Kč ze dne 22.03.2021 – UD č.
21-014-00029 ze dne 22.03.2021 (par. 3722/pol. 5169)
• --• DFA č. 19/2021 ze dne 26.01.2021, Dodavatele: ALIS spol. s r. o., Označení dodávky: KEO4, Celkem
k úhradě: 95.304,00 Kč
• Předpis závazku + zařazení (041, 019): UD č. 21-001-00059 ze dne 12.03.2021
• Úhrada závazku: BV č. 7, debetní obrat ve výši 95.304,00 Kč ze dne 09.02.2021 – UD č.
21-014-00007 ze dne 09.02.2021 (par. 6171/pol. 6111 Programové vybavení)
• --• DFA č. 107/2021 ze dne 26.01.2021, Dodavatele: Agrokom-tech BRYSS s.r.o., Označení dodávky:
W447-00 čelní zametač, Celkem k úhradě: 156.465,00 Kč
• Předávací protokol ze dne 06.05.2021
• Předpis závazku + zařazení do užívání (042, 022): UD č. 21-001-00107 ze dne 06.05.2021
• Úhrada závazku: BV č. 57, debetní obrat ve výši 156.465,00 Kč ze dne 28.05.2021 – UD č.
21-014-00057 ze dne 28.05.2021 (par. 3745/pol. 6122 Stroje, přístroje a zařízení)
• --• DFA č. 224/2021 ze dne 18.10.2021, Dodavatele: JEZZ s.r.o., Označení dodávky: montáž zahradního
domku na parcele č. 284 Roudné čp. 9, Celkem k úhradě: 63.655,68 Kč
• Předpis závazku + zařazení do užívání (042, 021): UD č. 21-001-00224 ze dne 18.10.2021
• Úhrada závazku: BV č. 124, debetní obrat ve výši 63.655,68 Kč ze dne 22.10.2021 – UD č.
21-014-00124 ze dne 22.10.2021 (par. 3612/pol. 6121 Stavby)
• Inventární karta: Inv. č. 157/2021, Datum zařazení: 18.10.2021, Název: Zahradní domek u čp.
Na návsi 9, Šaškovi, Pořizovací cena: 63.655,68 Kč
• --identifikátor DS: kdib3rr
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DFA č. 224/2021 ze dne 16.04.2021, Dodavatele: JEZZ s.r.o., Označení dodávky: oprava betonové
cvičící plochy na workoutovém hřišti, Celkem k úhradě: 119.548,00 Kč
• Předpis závazku (511): UD č. 21-001-00082 ze dne 16.04.2021
• Úhrada závazku: BV č. 124, debetní obrat ve výši 119.548,00 Kč ze dne 07.05.2021 – UD č.
21-014-00046 ze dne 07.05.2021 (par. 3429/pol. 5171 Opravy a udržování)
Faktura
• VYSTAVENÉ FAKTURY:
• VFA č. 21-040-00011 ze dne 30.06.2021, Dodavatel: obec Roudné, Odběratel: ČEVAK a.s., Označení
dodávky: pronájem vodovodu za období 4-6/2021, Celkem k úhradě: 55.357,50 Kč
• Předpis pohledávky (311, 343, 603): UD č. 21-001-00011 ze dne 30.06.2021
• Inkaso: BV č. 124, debetní obrat ve výši 119.548,00 Kč ze dne 07.05.2021 – UD č. 21-014-00046
ze dne 07.05.2021 (par. 2310/pol. 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí)
• --• VFA č. 21-040-00015 ze dne 29.07.2021, Dodavatel: obec Roudné, Odběratel: OMEGA partners
s.r.o., Označení dodávky: Odvádění odpadních splaškových vod dle uzavřené Smlouvy vlastníků
provozně souvisejících kanalizací, a to za období od 01.01.2021-30.06.2021, Celkem k úhradě:
178.443,00 Kč
• Předpis pohledávky (311, 602, 343, 549): UD č. 21-040-00015 ze dne 29.07.2021
• Inkaso: BV č. 183, debetní obrat ve výši 178.443,00 Kč ze dne 30.08.2021 – UD č. 21-018-00183
ze dne 30.08.2021 (par. 2321/pol. 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady)
Hlavní kniha
• 10/2021
Inventurní soupis majetku a závazků
• Zpráva o výsledku inventarizace ze dne 22.01.2022
• 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek, zjištěný účetní stav: 1.985.046,50 Kč, zjištěný skutečný
stav: 1.985.046,50 Kč
• Přírůstky v r. 2021:
• Inv. č.: 149, Název: Účetní SW KEO4, Pořizovací cena: 95.304,00 Kč, Datum zařazení: 26.01.2021
(Příjmový doklad: FP 19/2021)
• --• 021 Stavby, zjištěný účetní stav: 99.616.394,67 Kč, zjištěný skutečný stav: 99.616.394,67 Kč
• Přírůstky v roce 2021:
• AU 021 0600:
• Inv. č.: 150/2021, Název: Workout. hřiště – Double rack individual, Pořizovací cena: 93.140,96 Kč,
Datum zařazení: 30.04.2021 (Příjmový doklad: VSD60031, Faktura: FP 103/21)
• Inv. č.: 151/2021, Název: Workout. hřiště – bradla, Pořizovací cena: 42.320,96 Kč, Datum zařazení:
30.04.2021 (Příjmový doklad: VSD60031, Faktura: FP.103/21)
• Inv. č.: 153/2021, Název: Workout. hřiště – Step up 1/2, Pořizovací cena: 10.860,96 Kč, Datum
zařazení: 30.04.2021 (Příjmový doklad: VSD60031, Faktura: FP.103/21)
• Inv. č.: 154/2021, Název: Workout. hřiště – Step up 2/2, Pořizovací cena: 10.860,96 Kč, Datum
zařazení: 30.04.2021 (Příjmový doklad: VSD60031, Faktura: FP.103/21)
• Inv. č.: 155/2021, Název: Workout. hřiště – dopadová plocha – litý tartan, Pořizovací cena:
375.584,00 Kč, Datum zařazení: 30.04.2021 (Příjmový doklad: VSD60031, Faktura: FP.103/21)
• --• Inv. č.: 158/2021, Název: Zahradní domek u čp. Na Návsi 9- Šaškovi, Pořizovací cena: 63.655,68 Kč,
Datum zařazení: 18.10.2021 (Faktura: FP.224/21)
• --• 022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí, zjištěný účetní stav:
6.816.672,06 Kč, zjištěný skutečný stav: 6.816.672,06 Kč
• Přírůstky v roce 2021:
• Inv. č.: 92/2015, Název: Zametací stroj MIC 34C Kärcher, Pořizovací cena: 2.178.992,00 Kč, v r.
2021 pořízen ke stroji sypač za 185.747,00 Kč + čelní zametač za 156.465,00 Kč, Datum 02.03.2021
a 06.05.2021
• --• 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek, zjištěný účetní stav: 2.920.986,17 Kč, zjištěný skutečný
stav: 2.920.986,17 Kč
• Přírůstky v roce 2021:
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Inv. č.: 104, Název: Fotopast Bunaty GSM, Pořizovací cena: 8.910,00 Kč, Datum zařazení:
31.01.2020
• Inv. č.: 114, Název: Párty stan č x 10 m červenobílý ADS 155, Pořizovací cena: 16.100,00 Kč, Datum
zařazení: 29.01.2020
• --• 261 Pokladna: zjištěný účetní stav: 10.222,00 Kč, zjištěný skutečný stav: 10.222,00 Kč
• Doloženo:
• AU 261 0300 Pokladna – doloženo:
• Výčetka platidel KEO4 1.9.5 UC210
• Pokl. deník za 12/2020 (KEO4 1.9.5 U202)
• --• 231 Základní běžný účet: zjištěný účetní stav: 25.510.917,01 Kč, zjištěný skutečný stav:
25.510.917,01 Kč
• Doloženo:
• BV Raiffeisen BANK č. 157, konečný zůstatek k 31.12.2021: 12.389.810,52 Kč
• BV Spořicí účet Raiffeisen BANK č. 157, konečný zůstatek k 31.12.2021: 2.250.237,67 Kč
• BV ČNB č. 12, konečný zůstatek k 31.12.2021: 3.318.882,73 Kč
• BV Raiffeisen BANK č. 274 (stočné), konečný zůstatek k 31.12.2021: 7.551.486,09 Kč
• --• 331 Zaměstnanci, zjištěný účetní stav: 174.771,00 Kč, zjištěný skutečný stav: 174.771,00 Kč
• Doloženo Rekapitulací mezd za měsíc 12/2021
• --• 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery: zjištěný účetní stav: 692.553,00 Kč, zjištěný
skutečný stav: 692.553,00 Kč
• 373 0410 Zálohy – dopravní obslužnost (doloženo soupisem splátek dopravnímu podniku)
• --• 389 Dohadné účty pasivní, zjištěný účetní stav: 652.327,12 Kč, zjištěný skutečný stav:
652.327,12 Kč
• 389 0100 Dohad –náklady na dopravní obslužnost: 598.627,00 Kč (zálohy ve skutečné výši
692.553,00 Kč -93.926,00 Kč (předpokládaný výnos dle skutečnosti2020)
• 389 0400 Dohad – spořeba el. energ. čerpací stanice: 53.700,12 Kč
• --• 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku: zjištěný účetní stav: 18.984.629,61 Kč, zjištěný
skutečný stav: 18.984.629,61 Kč
• --• 451 Dlouhodobé úvěry: zjištěný účetní stav: 900.000,00 Kč, zjištěný skutečný stav: 1.910.108,56 Kč
• Doloženo Odsouhlasením pohledávek k 31.12.2021 s věřitelem: Jihočeský vodárenský svaz, České
Budějovice) zbývá splatit 3 splátky po 300.000,00 Kč v r. 2022, 2023 a 2024)
• --• 455 Dlouhodobé přijaté zálohy: zjištěný účetní stav: 16.000,00 Kč, zjištěný skutečný stav:
16.000,00 Kč
• Kauce pronájem bytu čp. 9 (Nájemní smlouva ze dne 21.07.2017, jistota složena dne: 21.07.2017)
• --• 459 Ostatní dlouhodobé závazky, zjištěný účetní stav: 45.000,00 Kč, zjištěný skutečný stav:
45.000,00 Kč
• Kauce – pronájem restaurace
• 459 0300 – Nájemní smlouva ze dne 02.08.2018, jistota složena dne 20.08.2018, 15.000,00 Kč
• 459 0301 – Nájemní smlouva ze dne 03.11.2017, jistota složena dne 30.11.2017 a 19.12.2017,
30.000,00 Kč
Kniha došlých faktur
• k 31.10.2021
Kniha odeslaných faktur
• k 31.10.2021
Odměňování členů zastupitelstva
• Počet obyvatel k 01.01.2018: 1.264 – velikostní kategorie ÚSC od 1.001 do 3.000 obyvatel
• uvolněná funkce starosty
• Mzdové náklady dle zaměstnanců na období 10/2021
• os. č. 63, č. 65, č. 67, č. 72, č. 69, č. 36
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• Mzdové náklady dle zaměstnanců a středisek za období 1/2021 – 12/2021 – středisko zastupitelé
• Souhrnná sestava mzdových nákladů – středisko zastupitelé – 12/2020
Pokladní doklad
• PPD č. 21-050-00398 ze dne 29.10.2021, za plastovou popelnici v částce 790,00 Kč, vč. zaúčtování
• VPD č. 21-050-00397 ze dne 27.10.2021, vítání občánků – přání ve výši 532,00 kč, vč. zaúčtování
• VPD č. 21-050-00396 ze dne 27.10.2021, květinový dar při odchodu do důchodu ve výši 800,00 Kč,
vč. zaúčtování
• VPD č. 21-050-00395 ze dne 27.10.2021, poštovné ve výši 68,00 Kč, vč. zaúčtování
• VPD č. 21-050-00394 ze dne 27.10.2021, dárkové poukázky vč. zabalení v celkové výši 4.117,00 Kč,
vč. zaúčtování
• PPD č. 21-050-00393 ze dne 27.10.2021, dotace pokladny ve výši 50.000,00 Kč, vč. zaúčtování
• PPD č. 21-050-00392 ze dne 26.10.2021, SP za trvalý pobyt ve výši 50,00 Kč, vč. zaúčtování
• PPD č. 21-050-00391 ze dne 26.10.2021, SP za Czech point ve výši 100,00 Kč, vč. zaúčtování
Pokladní doklad
• UD od č. 21-050-441 až 21-050-00490
Pokladní kniha (deník)
• Zůstatek v pokladním deníku k 31.10.2021 souhlasí se zůstatkem vykázaným na účtu 261 –
Pokladna v rozvaze sestavené k 31.10.2021
• za období 10/2021, příjmové operace ve výši 109.338,00 Kč, výdajové operace ve výši 141.878,00
Kč
Pokladní kniha (deník)
• Zůstatek v pokladním deníku k 31.12.2021 ve výši 10.222,00 Kč souhlasí se zůstatkem vykázaným
na účtu 261 – Pokladna v rozvaze sestavené k 31.12.2021 a se zůstatkem vykázaným v inventurním
soupisu k 31.12.2021
• za období 12/2021, příjmové operace ve výši 55.225,00 Kč, výdajové operace ve výši 72.026,00 Kč
Příloha rozvahy
• k 31.10.2021 a k 31.12.2021
Rozvaha
• k 31.10.2021 a k 31.12.2021
Účetnictví ostatní
• Účetní závěrka obce za rok 2020
• materiál účetní závěrky schválen ZO dne 07.06.2021
• Protokol o schválení účetní závěrky ze dne 07.06.2021
• Přeúčtování HV: ÚD č. 21-060-00037 ze dne 07.06.2021
• Stavová zpráva: odeslání dat do CSÚIS dne 11.06.2021
Účetnictví ostatní
• Účetní závěrka PO za rok 2020
• Schválena ZO dne 07.06.2021
• Rozdělení hospodářského výsledku schváleno ZO dne 22.02.2021 – zisk (zlepšený výsledek
hospodaření za rok 2020) ve výši 15.526,82 Kč převeden do rezervního fondu PO
Účtový rozvrh
• na rok 2021
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
• k 31.10.2021 a k 31.12.2021
Výkaz zisku a ztráty
• k 31.10.2021 a k 31.12.2021
Rozvaha zřízených příspěvkových organizací
• sestavena k 30.09.2021
Darovací smlouvy
• Poskytnutí daru schváleno ZO dne 12.07.2021
• Darovací smlouva uzavřená dne 03.08.2021
• dárce: obec Roudné
• obdarovaný: obec Mikulčice
• finanční dar ve výši 70.000,00 kč
• předpis: ÚD č. 21-060-00056 ze dne 03.08.2021
• úhrada: výpis z BÚ u Raifeisen Bank č. 92, obrat ve výši 70.000,00 Kč ze dne 09.08.2021, ÚD č.
21-014-00092 (T3)
identifikátor DS: kdib3rr
e-podatelna:
posta@kraj-jihocesky.cz

tel: 386 720 111
fax: 386 359 069

IČ:
70890650
DIČ: CZ70890650
Stránka 12 z 16

Č. j.:

Sp. zn.: OEKO-PŘ 56726/2021/jahol

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
• Žádost o poskytnutí individuální dotace ze dne 05.10.2020
• Poskytnutí finančních prostředků ve výši 379.776,00 Kč schváleno ZO dne 14.12.2020
• Sdělení k žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Roudné ze dne 19.12.2020
• Smlouva o poskytnutí individuální dotace na rok 2021 č. OÚ/TJ/2021/I uzavřená dne 02.01.2021
• Příjemce dotace: Tělovýchovná jednota Malše Roudné, z. s., IČO 47234016
• Celková výše dotace: 379.776,00 Kč, poskytnuta formou zálohy
• k užití: od 02.01.2021 do 31.10.2021
• vyúčtování na základě výzvy finančního výboru po 31.10.2021
• vyúčtování dotace bude provedeno na základy zprávy finančního výboru
• smlouva zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup dne 10.01.2021 – dosud. Ověřeno dne
16.11.2021 na http://www.roudne.cz/stranky/index.php?idKategorieStranky=104.
• Záloha:
• výpis z BÚ u Raiffeisen Bank č. 1, obrat ve výši 379.776,00 Kč ze dne 12.01.2021, ÚD č.
21-014-00001
• (T105)
• Vyúčtování poskytnuté zálohy na dotaci – UD č. 21-060-00102 ze dne 31.12.2021
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
• Akce: "Obnova vodovodu v ulici Plavská – 2. etapa"
• Smlouva o poskytnutí dotace SDO/OEZI/563/21 ze dne 18.05.2021
• čl. II. Poskytovatel dotace: JčK
• čl. III. Účel a charakter dotace, doba, v níž má být účelu dosaženo: Obnova vodovodu v ulici Plavská
– 2. etapa
• Celkové uznatelné výdaje projektu činí: 1.219.687,00 Kč
• Realizace projektu bude dokončena nejpozději do: 15.10.2021
• čl. IV. Výše dotace: max. 850.000,00 Kč
• čl. V Vyplacení dotace:
• a) 70% (záloha ex ante), tj. 595.000,00 Kč po podpisu smlouvy,
• b) zbývající část do celkové výše dotace 30 %, tj. 255.000,00 Kč vyplacena do 2 měsíců po schválení
konečného vyúčtování a předání Závěrečné zprávy
• čl. VI. Podmínky užití dotace:
• dodržení procentuálního podílu vlastních peněžních prostředků ve výši min. 30,31 % z celkových
uznatelných výdajů projektu, který je stanoven dle předpokladu na částku: 369.687,00 Kč. Při změně
celkových uznatelných výdajů se vlastní peněžní prostředky přepočítávají dle uvedeného procentního
podílu
• čl. VII. Vyúčtování a vypořádání dotace: nejpozději do 29.10.2021
• --• Přijetí zálohy na dotaci: BV č 59, příchozí úhrada ze dne 02.06.2021, Částka: 595.000,00 Kč –
21-014-00059 ze dne 02.06.2021 (UZ: 434, pol. 4122)
• Oznámení k vyúčtování zálohy na dotaci (374) ke dni 29.11.2021 ve výši 595.000,00 Kč. Doplatek
30 % je splatný 02.12.2021 – UD č. 21-060-00088 ze dne 29.11.2021
• Přijetí doplatku dotace: BV č 143, příchozí úhrada ze dne 02.12.2021, Částka: 255.000,00 Kč –
21-014-00143 ze dne 02.12.2021 (UZ: 434, pol. 4122)
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
• Průtoková dotace PO
• Avízo k přijetí neinvestiční účelové dotace z MŠMT v oblasti prioritní osy 3 OP VVV na projekt č.
CZ.02.3X/0.0/0.0/20_080/0022263 – ÚZ 33063
• Příjemce: Mateřská škola Roudné
• Dotace ve výši: 278.964,00 Kč, nástroj 103
• Zřizovatel: obec Roudné
• Příjem průtokového transferu: výpis z BÚ u ČNB č. 9, obrat ve výši 278.964,00 Kč ze dne
16.09.2021, ÚD č. 21-017-00009 ze dne 30.09.2021
• Přeposlání průtokového transferu: výpis z BÚ u Raffeisen bank č. 115, obrat ve výši 278.964,00 Kč
ze dne 04.10.2021, ÚD č. 21-014-00115 ze dne 04.10.2021 (T1)
Smlouvy nájemní
• Zveřejnění pronájmu části pozemku p.č. 206, ostatní plocha, o statní komunikace, k.ú. Roudné,
Vyvěšeno: 25.06.2020, sejmuto: 12.07.2021
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•

Schválení pronájmu pozemku p. č. 206, k. ú. Roudné o výměře 30 m 2 za účelem umístění stánku
s občerstvením na dobu 2 let a uzavření smlouvy o pronájmu dle uvedených podmínek
• Smlouva o nájmu nemovité věci ze dne 26.07.2021, nájemce: FO, předmět smlouvy: část pozemku
par. č. 206 v k. ú. Roudné o celkové ploše 30 m 2, Nájemné: 900,00 Kč/měsíc, Trvání nájmu,
od 01.03.2022 do 31.10.2022 a od 01.03.2023 do 31.07.2023
Smlouvy o dílo
• Akce: "Dodávka a montáž prvků workoutového hřiště"– usn. ZO č. 152/2020: souhlas ZO
s rozšířením workoutového hřiště v lokalitě za mostem a uzavření SOD se společností Enuma Elis
s.r.o. dle cenové nabídky ve výši 470.280,00 Kč bez DPH
• Smlouva o dílo ze dne 10.12.2020, Objednatel: obec Roudné, Zhotovitel: Enuma Elis s.r.o., Předmět
plnění: "Dodávka a montáž prvků workoutového hřiště", Doba plnění: do 6 týdnů, ode dne uzavření
smlouvy, Cena díla: 470.280,00 Kč bez DPH, tj. vč. DPH 569.038,80 Kč
• Dodatek č. 1 ze dne 22.12.2020, Doba plnění se mění takto: do 30.04.2021 z důvodu klimatických
podmínek
• Předávací protokol ze dne 30.04.2021
• DFA č. 103/2021 ze dne 12.05.2021, Dodavatel: Enuma Elis s.r.o., Označení dodávky: Dodávka
a montáž prvků workoutového hřiště, Celkem k úhradě: 569.038,80 Kč
• Předpis (042 0100): UD č. 21-001-00103 ze dne 12.05.2021
• Úhrada: BV č. 54, debetní obrat ve výši 569.038,80 Kč ze dne 21.05.2021 – UD č. 21-014-00054
ze dne 21.05.2021 (par. 3429/pol. 6121)
• Zařazení do užívání (021 0600): UD č. 21-060-00031 ze dne 03.05.2021, 569.038,80 Kč
(93.140,96 + 42.320,96 + 36.270,96 + 10.860,96 + 10.860,96 + 375.584,00 Kč)
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
• Usnesení ZO č. 202/2021 ze dne 12.07.2021 – Schválení koupě části pozemku p. č. 205/18, k. ú.
Roudné, dle GP č. 1271-82/2020 nově vzniklý pozemek parc. č. 205/21 o výměře 260 m2
dle uvedených podmínek
• Kupní smlouva ze dne 12.07.2021, prodávající: fyzické osoby (6), kupující: obec Roudné, předmět
koupě: pozemek p. č. 205/21o výměře 260 m2, druh pozemku: orná půda, k. ú. Roudné kupní cena:
300.000,00 Kč
• Čl. IV. Doložka dle zákona o obcích
• Úhrada souvisejících nákladů:
• DFA č. 128/2021 ze dne 23.06.2021, Dodavatel: Ing. Markéta Křížová – ProfiGEO, Označení
dodávky: geodetické práce na rozdělení pozemku KN č. 205/18, Celkem k úhradě: 12.350,00 Kč
• Předpis (042): UD č. 21-001-00128 ze dne 23.06.2021
• Úhrada: BV č. 70, debetní obrat ve výši 12.350,00 Kč – UD č. 21-014-00070 ze dne 24.06.2021 (par.
3639/pol.6130)
• --• DFA č. 942021 ze dne 08.07.2021, Dodavatel: CAPL & SOUČEK, advokátní kancelář s.r.o., Označení
dodávky: právní služby, Celkem k úhradě: 8.470,00 Kč (z toho za sepsání smlouvy: 3.000,00 Kč
bez DPH)
• Předpis (042): UD č. 21-001-00128 ze dne 23.06.2021, 8.470,00 Kč (z toho 3.630,00 Kč na 042 010)
• Úhrada: BV č. 85, debetní obrat ve výši 8.470,00 Kč – UD č. 21-014-00085 ze dne 26.07.2021
(par. 3639/pol.6130: 3.630,00 Kč + par. 6171/pol. 5166: 4.840,00 Kč)
• --• VPD a UD č. 21-050-00259 ze dne 20.07.2021, návrh na vklad – pořízení pozemků pod lipami,
Celkem: 2.000,00 Kč (MD 042 0120/D261 0300)
• --• Vyrozumění o provedeném vkladu do KN – Právní účinky vkladu: k 14.07.2021 – nový stav: p. č.
205/21 o výměře 260 m2, druh pozemku: orná půda
• Zařazení nabytého pozemku na majetkový účet 031 0320: UD č. 21-060-00047 ze dne 14.07.2021,
317.980,00 Kč
Smlouvy o věcných břemenech
• Zařazení pozemku p. č. 480/26 zatíženého VB na příslušný AU dnem návrhu na vklad: UD č.
21-060-00024 ze dne 31.03.2021 (z AU 031 0600 na AU 031 0601)
• Schválení uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 20210125 na pozemcích p. č.
479/1 a 480/26, k.ú. Roudné
• VB: usnesení zastupitelstva č. 175/2021 ze dne 22.02.2021
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•

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 20210125 ze dne 09.03.2021, oprávněný: STARNET,
s.r.o., Obtížený (povinný): obec Roudné, zatížený pozemek: p. č. 479/1, 480/26 v k. ú. Roudné,
Náhrada za zřízení služebnosti: jednorázová úplata: 9.150,00, vč. DPH 11.071,50 Kč
• VFA č. 21-040-00007 ze dne 30.04.2021, Odběratel: STARNET, s.r.o., Označení dodávky: Náhrada
za zřízení služebnosti dle smlouvy č. 20210125, Celkem k úhradě: 11.071,50 Kč
• Vyrozumění o provedeném vkladu do KN ve věci sp. zn. V-4806/2021-301, Právní účinky vkladu:
k 31.03.2021
• Předpis pohledávky: UD č. 21-040-00007 ze dne 30.04.2021 (377/609, 343)
• Inkaso pohledávky: BV č. 58, kreditní obrat ve výši 11.071,50 Kč ze dne 31.05.2021 – UD č.
21-014-00058 ze dne 31.05.2021 (231/377, par. 3639/pol.2119)
Smlouvy o výpůjčce
• DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY:
• Smlouva o zápůjčce č. SP 6_2014, Smluvní strany: Zapůjčitel: Jihočeský vodárenský svaz, Vydlužitel:
obec Roudné, Předmět smlouvy: bezúročná zápůjčka ve výši 3.000.000,00 Kč, s dobou splatnosti 10
let, 1. splátka, Splácení: roční splátky ve výši 300.000,00 Kč, 1. spl. 300.000,00 Kč do 15.10.2015,
7. splátka 300.000,00 Kč do 15.10.2021, 10. splátka 300.000,00 Kč do 15.10.2024
• Úhrada 7. splátky za rok 2021: BV č. 115, debetní obrat ve výši 300.000,00 Kč ze dne 04.10.2021 –
UD č. 21-014-00115 ze dne 04.10.2021 (pol. 8124)
Dokumentace k veřejným zakázkám
• Výběrové řízení na stavební práce "Obnova vodovodu v ul. Plavská – 2. etapa" – uzavřená výzva
• Přezkoumání podkladů k VŘ:
• 1. Zadávací dokumentace – VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (včetně doručenek datových zpráv)
• 2. Ustanovení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a pro posouzení splnění podmínek
účasti ze dne 22.06.2021
• 3. Seznam podaných nabídek ze dne 12.07.2021
• 4. Protokol o otevírání nabídek ze dne 12.07.2021
• 5. Zpráva o hodnocení nabídek ze dne 12.07.2021
• 6. Posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele
• 7. Usnesení z 20. zasedání ZO Roudné ze dne 12.07.2021 – výběr dodavatele
• 8. Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele (včetně doručenek datových zpráv) ze dne
13.07.2021
• 9. Potvrzení o uveřejnění na profilu zadavatele obce Roudné
• 10. Podané nabídky účastníků VŘ:
• – Zvánovec a.s., IČ 26026279
• – ECO CB s.r.o., IČ 26031825
• – VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r.o., IČ: 14499924
• --• Smlouva o dílo ze dne 15.07.2021 – zveřejnění na profilu zadavatele: 21.07.2021
• --• Plnění:
• DFA č. 2101032 ze dne 01.09.2021, Dodavatel: ECO CB s.r.o., Označení dodávky: obnova vodovodu
v ul. Plavská – 2. etapa, Celkem k úhradě: 256.548,00 Kč
• Předpis závazku: UD č. 21-010-00001 ze dne 06.09.2021, 253.548,00 Kč (511 0300) + 53.875,08 Kč
(343 0121)
• Úhrada závazku: BV č. 105, odchozí úhrada ze dne 07.09.2021 ve výši 256.548,00 Kč – UD č.
21-014-00105 ze dne 07.09.2021 (UZ: 434, par.2310/pol.5171), 256.548,00 Kč
• --• DFA č. 2101037 ze dne 01.10.2021, Dodavatel: ECO CB s.r.o., Označení dodávky: obnova vodovodu
v ul. Plavská – 2. etapa, Celkem k úhradě: 1.473.785,00 Kč
• Předpis závazku: UD č. 21-010-00002 ze dne 01.10.2021, 1.473.785,00Kč (511 0300) +
309.494,85 Kč (343 0121)
• Úhrada závazku: BV č. 117, odchozí úhrada ze dne 07.09.2021 ve výši 1.473.785,00 Kč – UD č.
21-014-00117 ze dne 07.10.2021 (par.2310/pol.5171, s UZ 434: 593.452,00, + bez UZ:
880.333,00 Kč
• Zápis o převzetí stavby ze dne 14.10.2021, Cena dle dohody: 1.730.333,00 Kč, DPH 21 %:
363.369,93 Kč, Cena celkem vč. DPH: 2.093.702,93 Kč
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Vnitřní předpis a směrnice
• Směrnice č. 1/2017 o zadávání VZ malého rozsahu, účinnost dnem schválení, tj. od 20.07.2017
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
• Zápis ze zasedání ZO konaného dne 14.12.2020
• - schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022-2026 – bod 6)
• - schválení rozpočtu na rok 2021 – bod 7)
• - schválení poskytnutí finančních prostředků v rámci schválení rozpočtu na rok 2021
• Zápis ze zasedání ZO konaného dne 07.06.2021
• - schválení účetní závěrky MŠ Roudné – bod 5)
• - schválení účetní závěrky obce za rok 2020 – bod 6)
• - projednání a schválení ZÚ za rok 2020 – bod 7)
• Zápis ze zasedání ZO konaného dne 22.02.2021
• - schválení rozdělení HV příspěvkové organizace – bod 4)
• Zápis ze zasedání ZO konaného dne 12.07.2021
• - schválení finančních darů obcím na jižní Moravě – bod 9)
• Zápis z ustavujícího zasedání ZO konaného dne 01.11.2018
• Zápis ze zasedání ZO konaného dne 12.12.2019
• - projednání navýšení odměn – bez změny – bod 26)
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