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

obce Čakov, IČO 00581216 
 

 
Přezkoumání bylo vykonáno na Krajském úřadu Jihočeského kraje ve dnech:  
9. 12. 2020 a 15. 12. 2020 jako dílčí přezkoumání 
2. 2. 2021 a 3. 2. 2021 jako konečné přezkoumání 
 
 
Přezkoumání hospodaření obce Čakov za rok 2020 ve smyslu ustanovení § 42 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 30. 7. 2020 Krajským úřadem Jihočeského kraje 
doručením písemného oznámení. 

 
 

Přezkoumané období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. 

  
Přezkoumání vykonala: 

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Vladimíra  Achatzová 

 
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. 387/200/OEKO-PŘ dne 27. 7. 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:  Ing. Lenka Šišpelová - starostka 

  

spisová značka: OEKO-PŘ 30175/2020/jahol 
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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 inventarizace účtu 261 byl učiněn dne 3. 2. 2021. 

 
 

A.  Výsledek dílčích přezkoumání 
 

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

➢ méně závažné (ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona) 
/v členění podle předmětu přezkoumání hospodaření ustanovení § 2 odst. 1 a odst. 2/ 

1. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů  
a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu 

Porušení právního předpisu:  

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
Ustanovení: § 219 odst. 1 

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:  

Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích 
změn a dodatků v souladu se zákonem. 

Popis zjištěné chyby a nedostatku:  

Obec Čakov jako zadavatel uskutečnila veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební dílo "Rekonstrukce 
budovy MŠ Čakov - odvlhčení zdiva včetně souvisejících opatření, oprava fasády a vstupního chodníku". 
Smlouva o dílo uzavřená se zhotovitelem Eduard Janát stavební firma, IČO: 15792919 dne 24. 8. 2020. 
Předmětem plnění této smlouvy je provedení díla podle pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku 
"Rekonstrukce budovy MŠ Čakov - odvlhčení zdiva včetně souvisejících opatření, oprava fasády  
a vstupního chodníku". Doba plnění: Zahájení realizace díla 24. 8. 2020. Dokončení díla 15. 12. 2020. 
Cena díla bez DPH na částku 607.020,51 Kč. Cena díla včetně DPH na částku 734.494,82 Kč.  
Kontrolou zveřejnění smlouvy na profilu zadavatele bylo zjištěno, že zadavatel neuveřejnil tuto smlouvu 
do 15 dnů od jejího uzavření. Tato smlouva o dílo byla zadavatelem zveřejněna dne 27. 10. 2020.  

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.  

Popis plnění opatření:  
Napraveno správným postupem při realizaci veřejné zakázky, jejíž předmětem plnění je provedení díla 
"ČOV a kanalizace Čakov".  

      Smlouva o dílo uzavřená se zhotovitelem SWIETELSKY stavební s. r. o. a objednatelem obcí Čakov  
      dne 30. 3. 2020. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo: "ČOV a kanalizace       
      Čakov". Zahájení prací na díle do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště. Lhůta výstavby   
      do 9 měsíců od zahájení prací, max. však do 31. 12. 2020. Cena celkem bez DPH 21.899.000 Kč.  
      Cena celkem včetně DPH 21 % 26.497.790 Kč. 

Smlouva o dílo zveřejněna na profilu zadavatele dne 31. 3. 2020. 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřený dne 25. 8. 2020 - změna termínů provedení díla. 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo zveřejněn na profilu zadavatele dne 26. 8. 2020. 
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřený dne 11. 11. 2020 - oprava formální chyby v čísle účtu   
bankovního spojení zhotovitele. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo zveřejněn na profilu zadavatele 

      dne 11. 11. 2020. 
      Opatření bylo splněno: Napraveno. 
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A.II.  Chyby a nedostatky nenapravené z dílčích přezkoumání nebo zjištěné při konečném 
přezkoumání za rok 2020. 

 

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky. 

 

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  

- přezkoumán: Ano 

Obec netvoří peněžní fondy 

3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku  

- přezkoumán: Ano 

Obec nevykonává 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 neuzavřela žádnou smlouvu, týkající se sdružených prostředků 

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 

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. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi  

- přezkoumán: Ano 

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

- přezkoumán: Ano 

Obec neručí za závazky fyzických a právnických osob 
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12. 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 

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

- přezkoumán: Ano 

14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem  

- 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 
 

 

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 v příloze účetní závěrky obsahové vymezení položky "Ostatní majetek",  
a to v případě majetku předaného příspěvkové organizaci k hospodaření. 

Popis zjištěné chyby a nedostatku:  
Kontrolou zřizovací listiny MŠ včetně všech jejích dodatků a hlavní knihy k 31. 10. 2019 bylo zjištěno,  
že obec nevede na podrozvahovém účtu 909 majetek svěřený příspěvkové organizaci. 

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.  

Název opatření:  ZO ze dne 29. 6. 2020 
Opatření splněno dne:  31. 12. 2020 
Popis plnění opatření: Účetní doklad č. 20-095-00038 ze dne 12. 10. 2020 - oprava zaúčtování 
svěřeného majetku na částku 21.690 Kč 
Účetní doklad č. 20-095-00039 ze dne 12. 10. 2020 - oprava zaúčtování svěřeného majetku  
na částku 21. 355 Kč 
Inventarizace k 31. 12. 2020 účtu 909 (Ostatní majetek - svěřený majetek příspěvkové organizaci MŠ Čakov) 

Opatření bylo splněno: Napraveno. 

 

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:  

Skutečné stavy majetku a závazků územního celku nebyly zjištěny. 
Popis zjištěné chyby a nedostatku:  

Dle inventurního soupisu k účtu 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku doloženého sestavou  
z KEO4 1.5.7 R60b Přehled transferů podle AU, na které je evidována celková výše transferu za aktuální 
období 12/2019, je vykázán zůstatek transferů po rozpuštění ve výši 5.555.320,09 Kč, na rozdíl od zůstatku 
vykázaného v rozvaze k 31. 12. 2019 ve výši: 5.717.320,88 Kč. 

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.  

Název opatření:  ZO ze dne 29. 6. 2020 
Opatření splněno dne:  31. 12. 2020 
Popis plnění opatření: Inventarizaci k 31. 12. 2020 účtu 403 (Transfery na pořízení dlouhodobého 
majetku) - KS vykázaný v rozvaze + hlavní knize shodný s inventurním soupisem 

Opatření bylo splněno: Napraveno. 



 Sp. zn.: OEKO-PŘ 30175/2020/jahol 
 

identifikátor DS:  kdib3rr tel:  386 720 111 IČ:  70890650 
e-podatelna:  posta@kraj-jihocesky.cz fax:  386 359 069 DIČ:  CZ70890650 
  Stránka 5 z 12 
 
 

 

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:  

Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky rozvahy " A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek". 
Popis zjištěné chyby a nedostatku:  

Položka „A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek“ obsahuje nesprávně majetek, který je stavebním díle, 
proto měl být evidován na účtu 021. 

Inv. č. 50, Název: Oplocení skládky, Pořizovací cena: 3.450,00 Kč, Datum zařazení: 1. 1. 2000 

Inv. č. 416, Název: Zastřešení pískoviště (pergola), Pořizovací cena: 39.991,00 Kč, Datum zařazení: 
26.04.2013 

Inv. č. 468, Název: Autobusová zastávka Vráž, Pořizovací cena: 36.231,00 Kč, Datum zařazení: 29. 12. 2017 

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.  

Název opatření:  ZO ze dne 29. 6. 2020 
Opatření splněno dne:  9. 12. 2020 
Popis plnění opatření: Účetní doklad č. 20-095-00023 s datumem UUP 30. 6. 2020  
na částku 126.961,84 Kč - bezúplatný převod DDHM, jehož součástí je i zastřešení pískoviště (pergola)  
na částku 39.991,00 Kč, zaúčtováno MD 088/DAL 028 na celkovou částku 126.961,84 Kč 
Účetní doklad č. 20-095-00065 s datumem UUP 1. 11. 2020 - oprava zaúčtování oplocení skládky  
na částku 3.450,00 Kč z účtu 028 (DDHM) na účet 021 (Stavby) 
Účetní doklad č. 20-095-00066 s datumem UUP 1. 11. 2020 - oprava zaúčtování autobusové zastávky  
Vráž na částku 36.231,00 Kč z účtu 028 (DDHM) na účet 021 (Stavby) 

Opatření bylo splněno: Napraveno. 

 
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:  

Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky rozvahy " A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek", 
neboť na položce byl zaúčtován majetek, u kterého nebylo vnitřním předpisem rozhodnuto o snížení dolní 
hranice ocenění drobného dlouhodobého hmotného majetku. 

Popis zjištěné chyby a nedostatku:  
Účetní jednotka nestanovila vnitřní směrnicí snížení stanovené dolní hranice 3.000,00 Kč pro evidenci 
majetku na účtu 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek, přesto byl níže uvedený majetek na účet 028 
zařazen: 

Inv. č. 490/1 až 490/7 Zahradní koryto z umělého pískovce, 1 Ks za 1.450,71 Kč. 

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.  

Název opatření:  ZO ze dne 29. 6. 2020 
Opatření splněno dne:  9. 12. 2020 
Popis plnění opatření: Účetní doklad č. 20-095-00064 s datumem UUP 1. 11. 2020 - oprava 
zaúčtování - vyřazení zahradního koryta z umělého pískovce (Inv. č. 490/1 až 490/7), v účetní hodnotě  
za 1 Ks 1.450,71 Kč z účtu 028 (DDHM) v celkové částce 10.155 Kč 

Opatření bylo splněno: Napraveno. 
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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.  

 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích 
přezkoumáních, které byly již napraveny. 
➢  

 
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  ...................................................  0,30 % 
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ........................................................  3,22 % 
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: 4.520.652,03 Kč 
 
 
 
Vyhotovení zprávy: 
České Budějovice, dne 3. 2. 2021 
 
 
 
 
 
Jméno a podpis kontrolorky zúčastněné na přezkoumání hospodaření: 
 
 
 

Vladimíra Achatzová 
……………………………….…………………………. 
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 12 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. 
 
 
 
 
 
 

Ing. Lenka Šišpelová 
…………………………………………. 

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

• Na rok 2020 zveřejněn od 15. 3. 2020 do 31. 3. 2020 
Pravidla rozpočtového provizoria 

• Schválení rozpočtového provizoria na rok 2020 v ZO dne 9. 12. 2019 usnesením č. 108/15/2019 
Rozpočtová opatření 

• Č. 3/2020 schválené starostkou obce dne 1. 6. 2020, zveřejněné dne 22. 6. 2020 
• Č. 4/2020 schválené starostkou obce dne 1. 7. 2020, zveřejněné dne 27. 7. 2020 
• Zápis ZO ze dne 9. 12. 2019, usnesení č. 109/15/2019 - pravomoc starostky ke schvalování 

rozpočtových opatření 
Schválený rozpočet 

• Na rok 2020 o celkových příjmech ve výši 6.021.040 Kč a o celkových výdajích ve výši 6.072.621 Kč 
v ZO dne 31. 3. 2020 usnesením č. 25/05/2020, zveřejněn dne 28. 4. 2020 

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím 
• Mateřská škola Čakov, IČO: 75000873 
• Sdělení závazných ukazatelů rozpočtu schváleným subjektům ze dne 1. 4. 2020 - poskytnutí 

příspěvku jako dotaci od zřizovatele na neinvestiční náklady za rok 2020 ve výši 200.000 Kč 
Střednědobý výhled rozpočtu 

• Na rok 2018 - 2022, schválen v ZO dne 20. 11. 2017 usnesením č. 85/14/2017, zveřejněn  
dne 24. 11. 2017 

Závěrečný účet 
• Za rok 2019 projednán a schválen v ZO dne 29. 6. 2020 "bez výhrad", zveřejněn před projednáním 

od 4. 6. 2020 do 29. 6. 2020, zveřejněn po projednání a schválení dne 22. 7. 2020 
Faktura 

• Došlá faktura č. 202000009 ze dne 13. 7. 2020, dodavatel Radek Chromý, IČO: 71824022 - sečení 
cest na částku 7.079 Kč 

• Účetní doklad č. 20-030-00094 ze dne 13. 7. 2020 - zaúčtování došlé faktury č. 202000009  
na částku 7.079 Kč 

• Výpis z BÚČ Komerční banky č. 7, obrat ze dne 28. 7. 2020 - úhrada došlé faktury č. 202000009  
na částku 7.079 Kč 

• Účetní doklad č. 20-800-00007 ze dne 28. 7. 2020 - zaúčtování úhrady došlé faktury č. 202000009 
na částku 7.079 Kč 

Faktura 
• Došlá faktura č. 20205777 ze dne 30. 11. 2020, dodavatel RUMPOLD 01-Vodňany s. r. o. – sběr 

 a přeprava komunálního odpadu na částku 15.430,87 Kč 
• Účetní doklad č. 20-030-00184 ze dne 10. 12. 2020 - zaúčtování došlé faktury č. 20205777  

na částku 15.430,87 Kč 
• Výpis z BÚČ Komerční banky č. 12, obrat ze dne 17. 12. 2020 - úhrada došlé faktury č. 20205777  

na částku 15.430,87 Kč 
• Účetní doklad č. 20-800-00012 ze dne 17. 12. 2020 - zaúčtování úhrady došlé faktury č. 20205777 

na částku 15.430,87 Kč 
Faktura 

• Došlá faktura č. HL/2020/10459 (VS 202010459) ze dne 13. 10. 2020, dodavatel IMEGO s. r. o. 
České Budějovice - pořízení skříně SAMAS- ATYP-SRO-SK-2OH na částku 9.196 Kč 

• Účetní doklad č. 20-030-00147 ze dne 13. 10. 2020 - zaúčtování došlé faktury č. HL/2020/10459 (VS 
202010459) na částku 9.196 Kč + zařazení skříně SAMAS- ATYP-SRO-SK-2OH do užívání na účet 
028 (DDHM) na částku 9.196 Kč 

• Výpis z BÚČ Komerční banky č. 10, obrat ze dne 20. 10. 2020 - úhrada došlé  
faktury č. HL/2020/10459 (VS 202010459) na částku 9.196 Kč  

• Účetní doklad č. 20-800-00010 ze dne 20. 10. 2020 - zaúčtování úhrady došlé  
faktury č. HL/2020/10459 (VS 202010459) na částku 9.196 Kč  

Faktura 
• Odeslaná faktura č. 20-040-00024 ze dne 30. 10. 2020, odběratel REMET, spol. s r. o. - na částku 

1.302 Kč 
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• Účetní doklad č. 20-040-00024 ze dne 30. 10. 2020 - zaúčtování odeslané faktury č. 20-040-00024 
na částku 1.302 Kč 

• Výpis z BÚČ Komerční banky č. 11, obrat ze dne 10. 11. 2020 - úhrada odeslané  
faktury č. 20-040-00024 na částku 1.302 Kč 

• Účetní doklad č. 20-800-00011 za měsíc 11/2020 - zaúčtování úhrady odeslané  
faktury č. 20-040-00024 na částku 1.302 Kč 

Faktura 
• Odeslaná faktura č. 20-040-00026 ze dne 4. 11. 2020, odběratel ZD Kamenná - pachtovné  

na základě pachtovní smlouvy na částku 95.504,40 Kč 
• Účetní doklad č. 20-040-00026 ze dne 4. 11. 2020 - zaúčtování odeslané faktury č. 20-040-00026  

na částku 95.504,40 Kč 
• Výpis z BÚČ Komerční banky č. 11, obrat ze dne 19. 11. 2020 - úhrada odeslané faktury z pachtovní 

smlouvy na částku 95.504,40 Kč 
• Účetní doklad č. 20-800-00011 za měsíc 11/2020 - zaúčtování úhrady odeslané faktury z pachtovní 

smlouvy na částku 95.504,40 Kč 
Hlavní kniha 

• K 31. 10. 2020 
Hlavní kniha 

• K 31. 12. 2020 
Inventurní soupis majetku a závazků 

• Inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2020: 
• účet 019 
• účet 079 
• účet 0210200 - stavba čp. 10, čp. 19, bez čp. (obřadní síň hřbitov) na parc. č. 101 
• účet 0220060 
• účet 028 - inv. č. 511, 514, 526 
• účet 0310301 - parc. č. 1534, 2573/7 
• účet 0310400 - parc. č. st. 30, st. 40 
• účet 0310401 - parc. č. st. 101 
• účet 0310501 - parc. č. 1535/7, 1535/8, 1535/9, 2573/3 
• účet 231 
• účet 261 
• účet 311 
• účet 336 
• účet 342 
• účet 378 
• účet 403 
• účet 909 

Kniha došlých faktur 
• K 31. 10. 2020 

Kniha došlých faktur 
• K 31. 12. 2020 

Kniha odeslaných faktur 
• K 31. 10. 2020 

Kniha odeslaných faktur 
• K 31. 12. 2020 

Pokladní doklad 
• Pokladní příjmový doklad č. 20-010-00201 ze dne 5. 8. 2020 na částku 600 Kč 
• Pokladní výdajový doklad č. 20-010-00209 ze dne 14. 8. 2020 na částku 1.099 Kč 
• Pokladní výdajový doklad č. 20-010-00216 ze dne 18. 8. 2020 na částku 1.828 Kč 
• Pokladní příjmový doklad č. 20-010-00240 ze dne 14. 9. 2020 na částku 1.320 Kč 
• Pokladní výdajový doklad č. 20-010-00243 ze dne 23. 9. 2020 na částku 595 Kč 

Pokladní doklad 
• Pokladní výdajový doklad č. 20-010-00311 ze dne 14. 12. 2020 na částku 1.016 Kč  
• Účetní doklad č. 20-010-00311 ze dne 14. 12. 2020 na částku 1.016 Kč  
• Pokladní výdajový doklad č. 20-010-00319 ze dne 21. 12. 2020 na částku 999 Kč  
• Účetní doklad č. 20-010-00319 ze dne 21. 12. 2020 na částku 999 Kč  
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Pokladní kniha (deník) 
• K 31. 10. 2020 

Pokladní kniha (deník) 
• K 31. 12. 2020 

Příloha rozvahy 
• K 31. 12. 2020 

Rozvaha 
• K 31. 10. 2020 

Rozvaha 
• K 31. 12. 2020 

Účetní doklad 
• Účetní doklad č. 20-095-00023 s datumem UUP 30. 6. 2020 na částku 126.961,84 Kč - bezúplatný 

převod DDHM, jehož součástí je i zastřešení pískoviště (pergola) na částku 39.991,00 Kč,  
zaúčtováno MD 088/DAL 028 na celkovou částku 126.961,84 Kč 

Účetní doklad 
• Účetní doklad č. 20-095-00038 ze dne 12. 10. 2020 - oprava zaúčtování svěřeného majetku  

na částku 21.690 Kč 
• Účetní doklad č. 20-095-00039 ze dne 12. 10. 2020 - oprava zaúčtování svěřeného majetku  

na částku 21. 355 Kč 
Účetní doklad 

• Účetní doklad č. 20-095-00064 s datumem UUP 1. 11. 2020 - oprava zaúčtování - vyřazení 
zahradního koryta z umělého pískovce (Inv. č. 490/1 až 490/7), v účetní hodnotě za 1 Ks  
1.450,71 Kč z účtu 028 (DDHM) v celkové částce 10.155 Kč 

Účetní doklad 
• Účetní doklad č. 20-095-00065 s datumem UUP 1. 11. 2020 - oprava zaúčtování oplocení skládky  

na částku 3.450,00 Kč z účtu 028 (DDHM) na účet 021 (Stavby) 
• Účetní doklad č. 20-095-00066 s datumem UUP 1. 11. 2020 - oprava zaúčtování autobusové 

zastávky Vráž na částku 36.231,00 Kč z účtu 028 (DDHM) na účet 021 (Stavby) 
Účtový rozvrh 

• Pro rok 2020 
Účtový rozvrh 

• Pro rok 2020 
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 

• FIN 2-12 M k 29. 2. 2020 
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 

• FIN 2-12 M k 31. 10. 2020 
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 

• FIN 2-12 M k 31. 12. 2020 
Výkaz zisku a ztráty 

• K 31. 10. 2020 
Výkaz zisku a ztráty 

• K 31. 12. 2020 
Rozvaha zřízených příspěvkových organizací 

• Mateřská škola Čakov, IČO: 75000873 
• K 31. 12. 2019 s HV na částku 0 Kč (výnosy na částku 2.213.444,80 Kč, náklady  

na částku 2.213.444,80 Kč)  
Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací 

• Mateřská škola Čakov, IČO: 75000873 
• K 31. 12. 2019 s HV na částku 0 Kč (výnosy na částku 2.213.444,80 Kč, náklady  

na částku 2.213.444,80 Kč)  
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím 

• Smlouva o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1055/20, reg. č. 428-02-11/20 uzavřená dne 2. 7. 2020, 
kde poskytovatelem je Jihočeský kraj a příjemcem obec Čakov. Účelem dotace je poskytnutí 
peněžních prostředků na realizaci projektu - Čakovské prkno - přehlídka amatérského divadla  
a hudby. Celkové uznatelné výdaje projektu činí 50.320,80 Kč (minimální částka k vyúčtování). 

• Oznámení o poskytnutí dotace (neinvestičního charakteru) reg. č. 428-02-11/20 ze dne 25. 5. 2020, 
č. j. KUJCP 10250/2020 - neinvestiční dotace ve výši 40.000 Kč, položka 4122, UZ 428,  
č. j. KUJCP 10250/2020 
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• Výpis z BÚČ Komerční banky č. 7, obrat ze dne 16. 7. 2020 - příjem zálohy neinvestiční dotace  
na částku 40.000 Kč 

• Účetní doklad č. 20-800-00007 - zaúčtování příjmu zálohy neinvestiční dotace na částku 40.000 Kč, 
položka 4122, UZ 428 

• Závěrečná zpráva k vyúčtování dotace dle sml. č.: 428-02-11/20 ze dne 29. 10. 2020 na celkové 
výdaje 56.075,30 Kč 

• Oznámení Jčk vyúčtování dotace dle sml. č.: 428-02-11/20 na částku 40.000 Kč ke dni 24. 11. 2020 
• Účetní doklad č. 20-095-00056 s datem UUP dne 24. 11. 2020 - zaúčtování vyúčtování zálohy 

neinvestiční dotace na částku 40.000 Kč 
Smlouvy nájemní 

• Pachtovní smlouva, Zemědělský pacht uzavřená dne 10. 2. 2020, kde je obec Čakov propachtovatel 
a Zemědělské družstvo Kamenná jako pachtýř. Propachtovatel touto smlouvou přenechává pachtýři 
k užívání a požívání nemovitosti (pozemky 762/1, 944/17, 955/6, 964/3, 964/7, 965/6, 969) v k. ú. 
Čakov o celkové výměře 21,2232 ha. Pachtýř se zavazuje platit propachtovateli za užívání a požívání 
nemovitostí pachtovné ve výši 4.500 Kč za 1 ha ročně, tj. celkem částka 95,504,40 Kč ročně. 
Pachtovné je splatné vždy jednou ročně nejpozději do 31. 12. kalendářního roku,  
za který se pachtovné platí. Zemědělský pacht dle této smlouvy je sjednán se zpětnou účinností  
od 1. 1. 2020 na dobu určitou. Dle doložky smlouvy, čl. V., bodu 10) byl pacht schválen  
v ZO dne 27. 1. 2020, usnesením č. 09/02/2020. 

• Záměr pachtu těchto pozemků vhodných k zemědělské činnosti v k. ú. Čakov zveřejněn  
od 3. 1. 2020 do 27. 1. 2020 

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) 
• Smlouva o bezúplatném převodu majetku uzavřená dne 29. 6. 2020 s převodcem obce Čakov  

a s nabyvatelem PO MŠ Čakov. Převodce touto smlouvou bezúplatně převádí na nabyvatele 
vlastnické právo k movitým věcem, uvedených v příloze č. 1 této smlouvy v pořizovací ceně 
126.961,84 Kč a v pořizovací hodnotě 10.064,10 Kč. 

• Příloha č. 1. - seznam převáděného majetku na částku 126.961,84 Kč a 10.064,10 Kč 
• Bezúplatný převod majetku dle předloženého seznamu v částce 126.961,84 Kč a 10.064,10 Kč 

schválen v ZO dne 1. 6. 2020 usnesením č. 37/07/2020 
Smlouvy o věcných břemenech 

• Smlouva o zřízení věcného břemene č.: CB-014330050697/001 uzavřená dne 28. 5. 2020  
se společností E. ON Distribuce, a. s. jako oprávněnou osobou. Věcné břemeno za účelem distribuční 
soustavy, a to na pozemku parc. č. 1534, 1535/7, 1535/8, 1535/9,2573/3, 2573/7 v k. ú. Čakov. 
Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 14.400 Kč. 

• Právní účinky vkladu dne 24. 6. 2020 
• Účetní doklad č. 20-095-00032 ze dne 20. 7. 2020 - zaúčtování pohledávky  

ze sml. č.: CB-014330050697/001 o zřízení VB na částku 14.400 Kč 
• Výpis z BÚČ Komerční banky č. 10, obrat ze dne 5. 10. 2020 - úhrada pohledávky  

ze sml. č.: CB-014330050697/001 o zřízení VB na částku 14.400 Kč 
• Účetní doklad č. 20-800-00010 ze dne 5. 10. 2020 - zaúčtování úhrady pohledávky  

ze sml. č.: CB-014330050697/001 o zřízení VB na částku 14.400 Kč 
• Pozemky vedené na analytickém účtu 0310301, 0310501 

Dokumentace k veřejným zakázkám 
• SMĚRNICE - VNITŘNÍ PŘEDPIS ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU obcí Čakov  

ze dne 5. června 2017 
• Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku zboží - skříň SAMAS- ATYP-SRO-SK-2OH  

na částku 9.196 Kč včetně DPH 21 %, dodavatel IMEGO s. r. o. České Budějovice  
• Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku stavebních prací "Rekonstrukce budovy  

MŠ Čakov - odvlhčení zdiva včetně souvisejících opatření, oprava fasády a vstupního chodníku" 
• Výběr zhotovitele díla - firmy Eduard Janát, IČO: 15792919 za celkovou cenu  

na částku 607.020,51 Kč bez DPH, za celkovou cenu na částku včetně DPH 734.494,82 Kč schválen 
v ZO dne 17. 8. 2020, usnesením č. 69/10/2020 
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• Smlouva o dílo uzavřená se zhotovitelem Eduard Janát stavební firma, IČO: 15792919  
dne 24. 8. 2020. Předmětem plnění této smlouvy je provedení díla podle pevně zadaných podkladů 
pro veřejnou zakázku "Rekonstrukce budovy MŠ Čakov - odvlhčení zdiva včetně souvisejících 
opatření, oprava fasády a vstupního chodníku". Doba plnění: Zahájení realizace díla 24. 8. 2020. 
Dokončení díla 15. 12. 2020. Cena díla bez DPH na částku 607.020,51 Kč. Cena díla včetně DPH  
na částku 734.494,82 Kč. 

• Smlouva o dílo zveřejněna na profilu zadavatele dne 27. 10. 2020, identifikátor profilu zadavatele  
ve VVZ 240378  

Dokumentace k veřejným zakázkám 
• Veřejná zakázka, jejíž předmětem plnění je provedení díla "ČOV a kanalizace Čakov" - identifikátor 

ZP na profilu zadavatele P19V00035767. 
• Smlouva o dílo uzavřená se zhotovitelem SWIETELSKY stavební s. r. o. a objednatelem obcí Čakov 

dne 30. 3. 2020. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo: "ČOV  
a kanalizace Čakov". Zahájení prací na díle do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště. 
Lhůta výstavby do 9 měsíců od zahájení prací, max. však do 31. 12. 2020. Cena celkem  
bez DPH 21.899.000 Kč. Cena celkem včetně DPH 21 % 26.497.790 Kč. 

• Smlouva o dílo zveřejněna na profilu zadavatele dne 31. 3. 2020. 
• Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřený dne 25. 8. 2020 - změna termínů provedení díla. 
• Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo zveřejněn na profilu zadavatele dne 26. 8. 2020. 
• Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřený dne 11. 11. 2020 - oprava formální chyby v čísle účtu 

bankovního spojení zhotovitele. 
• Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo zveřejněn na profilu zadavatele dne 11. 11. 2020. 

Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.) 
• Písemná informace o přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků uvedených ve zprávě  

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 podána KÚ dne 7. 7. 2020 
• Písemná zpráva o plnění přijatých opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků uvedených  

ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 bude podána KÚ  
ve lhůtě do 28. 2. 2021 

Vnitřní předpis a směrnice 
• Směrnice k aplikaci reálné hodnoty majetku určeného k prodeji s účinností 1. 1. 2019 

Výsledky kontrol zřízených organizací 
• Mateřská škola Čakov, IČO: 75000873 
• Protokol č. 1/2020 o výsledku provedené kontroly ze dne 25. 5. 2020. Předmětem kontroly  

bylo hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2019. 
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení 

• ZO dne 17. 8. 2020 - usnesení č. 69/10/2020 
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení 

• ZO ze dne 16. 11. 2020 
• ZO ze dne 14. 12. 2020 

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení 
• ZO ze dne 9. 12. 2019 - usnesení č. 108/15/2019, usnesení č. 109/15/2019  
• ZO ze dne 31. 3. 2020 - usnesení č. 25/05/2020 
• ZO ze dne 1. 6. 2020 - usnesení č. 37/07/2020 
• ZO ze dne 29. 6. 2020 

Účetní závěrka za rok 2019 obce Čakov 
• Schválena v ZO dne 29. 6. 2020 
• Protokol o schválení účetní závěrky ke dni 31.12. 2019 
• Účetní doklad č. 20-095-00026 ze dne 30. 6. 2020 - zaúčtování HV za rok 2019  

na částku 1.201.095,94 Kč 
Účetní závěrka za rok 2019 PO Mateřská škola Čakov, IČO: 75000873 

• Schválena v ZO dne 29. 6. 2020 s HV na částku 0 Kč (výnosy na částku 2.213.444,80 Kč,  
náklady na částku 2.213.444,80 Kč)  
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