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Z p r á v a  o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 

obce Kamenný Malíkov, IČO 00666459 
 
 

 
Přezkoumání bylo vykonáno na Krajském úřadu Jihočeského kraje ve dnech:  
od 15.10.2020 do 19.10.2020 jako dílčí přezkoumání 
od 19.04.2021 do 23.04.2021 jako konečné přezkoumání 
 
 
Přezkoumání hospodaření obce Kamenný Malíkov za rok 2020 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 15.07.2020 Krajským úřadem 
Jihočeského kraje doručením písemného oznámení. 

 
 

Přezkoumané období od 01.01.2020 do 31.12.2020. 

 

  
Přezkoumání vykonala: 

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Ing. Květa Vaněčková 

 
Pověření k přezkoumání podle § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb. 
vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č. 402/2020/OEKO-PŘ dne 27.07.2020.   
 
 
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno 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:  Marie Součková - starostka 

 Ing. Lucie Hronková - účetní 
             

spisová značka: OEKO-PŘ 50474/2020/vlach 
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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, kontrola inventurního soupisu účtu č. 231 byl učiněn dne 23.04.2021. 

 
 

A.  Výsledek dílčích přezkoumání 
 

A.I.  Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2020 
 

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 2020 

 

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:  

Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů 

Ustanovení: § 2 

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:  
Územní celek nedodržel třídění podle rozpočtové skladby. 

Popis zjištěné chyby a nedostatku:  
Kontrolou účtování úhrady faktury č. 72020 ze dne 30.10.2020 za zednické práce na opravě kapličky  
a faktury č. 082020 ze dne 30.10.2020 za výměnu šindele na kapličce bylo zjištěno, že obec nesprávně 
zařadila oba výdaje na § 6171 Činnost místní správy. Správně mělo být účtováno na jiný vhodný 
paragraf, např. 3399 Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků. 

Zjištěno při konečném přezkoumání 

 

B.  Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky 
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 

2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů  
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- přezkoumán: Ano 
obec netvoří peněžní 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 neúčtuje o sdružených prostředcích 

5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů  
o účetnictví  

- přezkoumán: Ano 

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 neúčtuje o sdružených prostředcích 

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 

8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku  

- přezkoumán: Ano 

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 

11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi  

- přezkoumán: Ano 

12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob  

- přezkoumán: Ano 
obec neručí za závazky třetích osob 

13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob  

- přezkoumán: Ano 
obec nemá zastavený majetek ve prospěch třetích osob 

14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku  

- přezkoumán: Ano 

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 
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C.  Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech 

 
C.I.  Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech 

byly zjištěny následující chyby a nedostatky: 

 

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:  
Územní celek nedodržel třídění podle rozpočtové skladby. 

Popis zjištěné chyby a nedostatku:  

Přezkoumáním vybraných pokladních dokladů bylo zjištěno, nesprávné zatřiďování příjmů a výdajů, např: 
– výdaj na občerstvení na vítání občánků bylo zatříděno na par. 6171 Činnost místní správy (VPD č. 
V19000119 ze dne 07.10.2019) – správně má být výdaj zatříděn na par. 3399 Ostatní záležitosti kultury, 
církví a sdělovacích prostředků (zahrnuje i činnosti např. sborů pro občanské záležitosti) 

– příjmy za prodej palivového dřeva byly zatříděn na par. 1031 Pěstební činnost (např. PPD č. P19000124, 
126, 127, 129, 132, 133, 135, 143, 149) – správně měly být tyto výdaje zatříděny na par. 1032 Podpora 
ostatních produkčních činností 

– výdaj za pořízení nerezových tvárnic v pořizovací ceně 4.860,00 Kč (VPD č. V19000147 ze dne 31.12.2019) 
byl nesprávně zatříděn na pol. 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené. V tomto případě nelze z popisu 
účetního případu identifikovat kolik nerezových tvárnic bylo pořízeno. Nelze proto jednoznačně určit zda byl 
pořízen drobný majetek splňující charakteristiky pro účtování na účtu 028 (finanční hranice 3.000,00 Kč (1 
ks) nebo nižší, je-li tak stanoveno vnitřní směrnicí, nebo byl pořízen drobný majetek (více ks várnic) u 
kterého obec předpokládá použití delší než 1 rok, který by pak měl být evidován na účtu 902 Jiný drobný 
dlouhodobý hmotný majetek. Ve skutečnosti obec neeviduje nerezové várnice ani na účtu 028 ani na účtu 
902. 
– na par. 6171/pol. 5021 Ostatní osobní výdaje jsou zatříděny výdaje bez ohledu na to, na jaký druh práce 
byly uzavřeny dohody o provedení práce (VPD č. V19000123, V19000131, V19000146). Na par. 6171 
Činnost místní správy má být zatříděn výdaj na plat účetní obce, ostatní mzdy mají být zatřídění podle druhu 
práce na příslušné specifické paragrafy rozpočtové skladby (např. par. 1032 Podpora ostatních produkčních 
činností= hospodaření v lese, par. 3745 Veřejně prospěšné práce= péče o vzhled obcí, apod.)  

Zjištěný nedostatek nebyl odstraněn.  

Opatření nebylo splněno: Nenapraveno. 

 

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:  

Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu. 
Popis zjištěné chyby a nedostatku:  

Ze smlouvy kupní a o zřízení bezúplatného věcného břemene ze dne 16.12.2019 mimo jiné vyplývá, že 
smluvní strany zřizují věcné břemeno – služebnost vstupu a vjezdu na zatěžovanou plochu za účelem údržby, 
oprav a rekonstrukcí opěrné zdi z kamenného zdiva. Tato zeď je ve vlastnictví obce, nalézá se na parcele č. 
214/5 (pozemek ve vlastnictví obce). Výše uvedené právo se zřizuje bezúplatně a zatěžuje část parcely 
214/1 a 498/1 ve vlastnictví kupujícího/povinného. Oprávněným je obec Kamenný Malíkov a povinným je, 
jak vyplývá ze smlouvy, "každý i budoucí vlastník zatížených pozemků". 
Právní účinky zápisu (informace o vyznačení plomby) nastaly dne 23.12.2019. Z předloženého inventurního 
soupisu k účtu 028 nevyplývá, že bylo účtováno o nabytí věcného břemene k pozemkům 214/1 a 498/41 ve 
vlastnictví fyzické osoby (kupujícího/povinného), a to dnem návrhu na vklad, tj. dnem 23.12.2019. 

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.  
Název opatření:  přijetí opatření 
Opatření splněno dne:  31.12.2020 
Popis plnění opatření: Kontrolou účtování smlouvy o koupi nemovitých věcí ze dne 17.08.2020, 
bylo zjištěno, že obec správně účtovala ke dni právních účinků vkladu do katastru nemovitostí. 

Opatření bylo splněno: Napraveno. 

 

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:  
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Územní celek chybně uvedl v příloze doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby“ rozvahy. 

Popis zjištěné chyby a nedostatku:  

Přezkoumáním provedení inventury účtu 021 Stavby bylo zjištěno, že stavby nejsou evidovány na závazných 
analytických účtech, tak aby došlo ke správnému "nápočtu" do Přílohy (G. Doplňující informace k položce 
"A.II.3 Stavby výkazu rozvahy). Správně jsou evidovány místní komunikace a veřejné osvětlení na AU 021 
0400. Všechny ostatní stavby jsou evidovány na AU 021 0600 Ostatní stavby, přestože jsou zde obsaženy  
i Jiné nebytové domy a nebytové jednotky (např. budova OÚ, požární zbrojnice), které mají být evidovány 
na AU 021 0300 (pak budou správně načteny v Příloze na pol. G.3) a dešťová kanalizace, která má být 
evidována na AU 021 500 Jiné inženýrské sítě (pak bude správně načtena v Příloze na pol. G.5), atd. 

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.  

Název opatření:  přijetí opatření 
Opatření splněno dne:  31.12.2020 
Popis plnění opatření: Kontrolou inventurního soupisu účtu č. 021 0300 a 021 0500 bylo zjištěno, 
že uvedené stavby byly přeúčtovány na závazné analytické účty. 

Opatření bylo splněno: Napraveno. 

 

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:  
Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky výkazu zisku a ztráty "Náklady z činnosti". 

Popis zjištěné chyby a nedostatku:  

Přezkoumáním výdajů z pokladny bylo zjištěno, že náklad na pořízení věcného daru občanovi (potravinový 
balíček) byl nesprávně zaúčtován na účet 513 Náklady na reprezentaci – správně mělo být zaúčtováno  
na účet 543 Dary a jiná bezúplatná předání (VPD č. V19000128 ze dne 31.10.2019). 

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.  

Název opatření:  přijetí opatření  
Opatření splněno dne:  31.12.2020 
Popis plnění opatření: Kontrolou účtování pokladních dokladů č. VPD č. 2000097 a VPD č. 2000129 
bylo zjištěno, že obec správně účtovala na nákladový účet č. 543. 

Opatření bylo splněno: Napraveno. 

 

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:  

Územní samosprávný celek nezajistil finanční kontrolu svého hospodaření v rámci jím vytvořeného systému 
finanční kontroly. 
Popis zjištěné chyby a nedostatku:  

Při konečném PH bylo zjištěno opětovné překračování limitu pokladny, který byl schválen zastupitelstvem 
obce dne 13.5.1993 ve výši 50.000,00 Kč. Stanovený limit byl opětovně překročen dne 01.11.2019 – 
zůstatek v pokladně: 52.934,00 Kč, dne 10.12.2019 – zůstatek v pokladně: 92.786,00 Kč a dne 13.12.2019 – 
zůstatek v pokladně: 102.756,00 Kč. 

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.  
Název opatření:  přijetí opatření 
Opatření splněno dne:  31.12.2020 
Popis plnění opatření: Konečný zůstatek pokladny k 31.12.2020 je 0 Kč. 

Opatření bylo splněno: Napraveno. 

 

 

D.  Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2020 
 
 
D.I.  Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.  

 byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona 
č. 420/2004 Sb., a to: 
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➢ Neodstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání za předcházející roky 

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

 
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  ...................................................  5,31 % 
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ........................................................  1,02 % 
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: 0 Kč 
 
60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 1.518.893 Kč 
 
 
 
Vyhotovení zprávy: 
České Budějovice, dne 25.04.2021 
 
 
 
 
Jméno a podpis kontrolorky zúčastněné na přezkoumání hospodaření: 
 
 
 

Ing. Květa Vaněčková 
……………………………….…………………………. 
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání 
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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 10 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. 
 
 
 
 
 
 

Marie Součková 
…………………………………………. 

starostka obce 
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Seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání: 
 
 
Návrh rozpočtu 

• na rok 2020; zveřejněn od 12.12.2019 do 30.12.2019 
Rozpočtová opatření 

• pověření starostky k provádění rozpočtových změn schváleno ZO dne 27.11.2018 
• č. 1 schváleno starostkou dne 01.02.2020; zveřejněno od 01.02.2020 
• č. 2 schváleno starostkou dne 01.03.2020; zveřejněno od 01.03.2020 
• č. 3 schváleno starostkou dne 01.04.2020; zveřejněno od 01.04.2020 
• č. 4 schváleno starostkou dne 01.05.2020; zveřejněno od 01.05.2020 

Schválený rozpočet 
• na rok 2020; schválený ZO dne 30.12.2019 jako přebytkový; příjmy ve výši 2.014.238 Kč, výdaje  

ve výši 1.884.936 Kč, přebytek činí 129.302 Kč 
• zveřejněn od 30.12.2019 

Střednědobý výhled rozpočtu 
• na období let 2021 až 2022; schváleno ZO dne 30.12.2019 
• návrh zveřejněn od 12.12.2019 do 30.12.2019 
• schválený zveřejněn od 30.12.2019 

Závěrečný účet 
• za rok 2019; projednán ZO dne 17.04.2020 s výrokem "bez výhrad", přijata opatření k nápravě chyb 

a nedostatků 
• návrh zveřejněn od 08.03.2020 do 28.04.2020 
• schválený zveřejněn od 28.04.2020 

Faktura 
• FD č. 2020800093 ze dne 26.02.2020 za štěpkování (68.280,30 Kč); dodavatel: IROMEZ, s. r. o. 

Pelhřimov 
• účetní doklad č. 110024 ze dne 06.03.2020 
• výpis z účtu u KB, a. s. č. 6 obrat ze dne 06.03.2020 
• FD č. 1/2020 za dřevorubecké práce (98.629 Kč včetně DPH); dodavatel: Miroslav Kašparů, 

Kamenný Malíkov 
• účetní doklad č. 110040 ze dne 17.04.2020 
• výpis z účtu u KB, a. s. č. 9 obrat ze dne 17.04.2020 
• FD č. 2120200069 ze dne 04.05.2020 za dopravu strojem z pracoviště a službu vyvážecí soupravou 

(34.993 Kč včetně DPH); dodavatel: Pila Kamenický, s. r. o. 
• účetní doklad č. 110048 ze dne 11.05.2020  
• výpis z účtu u KB, a. s. č. 11 obrat ze dne 11.05.2020 

Hlavní kniha 
• k 30.09.2020 

Kniha došlých faktur 
• za rok 2020 

Pokladní doklad 
• VPD č. 2000097 ze ne 30.09.2020 za dárkový balíček (1.061 Kč) 
• VPD č. 2000129 ze dne 11.12.2020 za vánoční balíčky (9.936 Kč) 

Pokladní doklad 
• VPD č. V20000096 ze dne 30.09.2020 za PHM (1.400 Kč) 

Pokladní kniha (deník) 
• k 31.12.2020 

Pokladní kniha (deník) 
• za období září 2020; konečný stav ověřen na rozvahu k 30.09.2020 

Příloha rozvahy 
• k 31.12.2020 

Rozvaha 
• k 31.12.2020 

Rozvaha 
• k 30.09.2020 
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Účetnictví ostatní 
• účetní závěrka za rok 2019 schválena ZO dne 28.04.2020 
• protokol o schválení účetní závěrky ze dne 28.04.2020 
• účetní doklad č. 610014 ze dne 12.06.2020 
• odesláno do systému CSUIS dne 10.07.2020 

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 
• k 31.12.2020 

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 
• k 30.09.2020 

Výkaz zisku a ztráty 
• k 31.12.2020 

Výkaz zisku a ztráty 
• k 30.09.2020 

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím 
• Smlouva o poskytnutí dotace č.: SDO/OEZI/111/20 ze dne 27.05.2020 
• obec jako příjemce neinvestiční dotace ve výši 40.000 Kč na akci "Kaple sv. Anny, parc. č. 43,  

k. ú. Kamenný Malíkov, rejstř. č. ÚSKP 1961 - oprava omítek a šindelové střechy" 
• celkové uznatelné výdaje projektu činí 66.667 Kč 
• vyplacení dotace: 
• 70 % (28.000 Kč) dotace vyplaceno zálohově 
• 30 % (12.000 Kč) po vyúčtování 
• příjem dotace: 
• výpis z účtu u KB, a. s. č. 13 obrat ze dne 15.06.2020 
• účetní doklad č. 110066 ze dne 15.06.2020 
• FD č. 72020 ze dne 30.10.2020 za zednické práce na opravě kapličky sv. Anny (187.431 Kč); 

dodavatel: Lukáš Neumann, Nová Včelnice 
• FD č. 082020 ze dne 30.10.2020 za opravu a výměnu šindele (14.000 Kč) 
• účetní doklad č. 110124 ze dne 16.11.2020 
• výpis z účtu u KB, a. s. č. 24 obrat ze dne 16.11.2020 
• Zpráva k vyúčtování dotace ze dne 26.11.2020 

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) 
• Smlouva o koupi nemovitých věcí ze dne 17.08.2020 
• prodávající: obec  
• kupující: fyzická osoba 
• předmět prodeje: pozemky parc. č. 518/7, 497/6, k. ú. Kamenný Malíkov 
• kupní cena: 7.950 Kč 
• smlouva opatřena doložkou dle zákona 
• právní účinky vkladu: 19.08.2020 
• záměr zveřejněn od 04.06.2020 do 22.06.2020 
• prodej schválen ZO dne 31.07.2020 
• výpis z účtu u KB, a. s. č. 18 obrat ze dne 17.08.2020 
• účetní doklad č. 110089 ze dne 17.08.2020 
• účetní doklad č. 610020 ze dne 19.08.2020 

Dokumentace k veřejným zakázkám 
• "Dětské hřiště v Kamenném Malíkově" 
• ustanovení hodnotící komise dne 08.07.2020 
• výzva k podání cenové nabídky odeslána třem dodavatelům 13.07.2020 
• doručeny tři nabídky  
• výběr dodavatele schválen ZO dne 31.07.2020 
• rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky ze dne 02.08.2020 
• vítězná nabídka od firmy TR Antoš, s. r. o., Turnov s nabídkovou cenou 366.027 Kč bez DPH 
• Smlouva o dílo č. 44/2020 ze dne 04.08.2020 
• cena díla: 442.893 včetně DPH 

Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.) 
• ze dne 24.04.2020; doručeno na KÚ dne 28.04.2020 

Vnitřní předpis a směrnice 
• Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s účinností od 18.11.2016 

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení 
• ze dne 30.12.2019 - rozpočet na rok 2020, střednědobý výhled rozpočtu 
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• ze dne 21.02.2020 - prodej pozemků 
• ze dne 17.04.2020 - závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2019 
• ze dne 31.07.2020 - výběrové řízení 

Zprávy o plnění přijatých opatření (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.) 
• doručena na KÚ dne 29.03.2021 
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