KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor ekonomický
Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

*KUCBX0139EFY*
KUCBX0139EFY

spisová značka: OEKO-PŘ 74155/2021/jahol
Číslo jednací: KUJCK 61390/2022

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
obce Čakov, IČO 00581216
Přezkoumání bylo vykonáno:
V sídle obce (obecního úřadu) dne 5. 10. 2021 jako dílčí přezkoumání.
Na Krajském úřadu Jihočeského kraje dne 16. 5. 2022, 17. 5. 2022, 18. 5. 2022 jako konečné přezkoumání.
Přezkoumání hospodaření obce Čakov 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 21. 7. 2021 Krajským úřadem Jihočeského kraje
doručením písemného oznámení.

Přezkoumané období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

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. 300/2021/OEKO-PŘ dne 13. 7. 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 poskytla součinnost:
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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 18. 5. 2022.

A.

Výsledek dílčích přezkoumání

A.I.

Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2021

➢

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. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,
týkajících se rozpočtových prostředků
Porušení právního předpisu:
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Ustanovení: § 3 odst. 2
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
Střednědobý výhled rozpočtu neobsahoval souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích,
o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných
záměrů.
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Obec má sestaven střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018 - 2022. Přezkoumáním
tohoto rozpočtového výhledu bylo zjištěno, že není aktualizován, a to o dlouhodobý závazek ze smlouvy
o úvěru reg. č. 99028166643, která byla uzavřená dne 17. 3. 2021 s Komerční bankou
na částku 5.910.000 Kč. Úvěr ve výši 5.910.000 Kč čerpán v měsíci 7/2021 a je veden na účtu
dlouhodobého závazku 4510200 (Dlouhodobé úvěry).
A dále pak o dlouhodobý závazek ze smlouvy o zápůjčce č. SP 3_2020, čj. 1419-2/2019/JVS/Kr,
která byla uzavřená dne 16. 10. 2020 s Jihočeským vodárenským svazem na částku 4.500.000 Kč.
Půjčka ve výši 4.500.000 Kč byla obcí jako vydlužitelem přijata na BÚČ Komerční
banky č. 1 dne 13. 1. 2021 a je vedena na účtu dlouhodobého závazku 4520000 (Přijaté návratné
finanční výpomoci dlouhodobé).
Zjištěný nedostatek byl odstraněn.
Popis plnění opatření:

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018 - 2024, schválen v ZO
dne 6. 12. 2021 usnesením č. 088/12/2021, zveřejněn dne 30. 12. 2021
obsahuje skutečnosti od roku 2014 do roku 2020, kvalifikovaný odhad
do konce roku 2021 včetně splátky úvěru poskytnutého Komerční bankou.
Dále výhled na rok 2022 - 2024 obsahuje splátky úvěru poskytnutého
Komerční bankou + splátky půjčky poskytnuté Jihočeským vodárenským
svazem.

Opatření bylo splněno: Napraveno.
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Chyby a nedostatky 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 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:
ČÚS č. 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)
Ustanovení: ČÚS č. 701 bod 6.2. a 6.4.
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu při převodech vlastnictví k nemovitým
věcem, které podléhaly zápisu do katastru nemovitostí.
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Dne 19. 7. 2021 byla uzavřena darovací smlouva č. 010/17/180/03/00 mezi účastníky Jihočeský kraj
a obec Čakov. Předmětem daru je vzájemné darování předmětných nemovitostí, a to pozemků.
Na základě této darovací smlouvy, bodu I. předává Jihočeský kraj jako dárce do vlastnictví obce Čakov
obdarované pozemky parc. č. 762/48, 762/56, 1119/34, 1119/35, 1287/9, 1287/10, 1374/1, 1578/25,
1587/13, 1630/4 v k. ú. Čakov a pozemek parc. č. 890/43 v k. ú. Čakovec. Na základě této smlouvy
darovací dále pak předává obec Čakov do vlastnictví Jihočeského kraje jako obdarované pozemky
parc. č. 2557/7, 2557/10, 2557/11, 2557/12, 2557/23, 2575/7, 2575/8, 2575/9 v k. ú. Čakov.
Účastníci smlouvy si darují a předávají a přijímají a přejímají navzájem předmět daru popsaný v bodě I.
této smlouvy se všemi právy a požitky. Účastníci smlouvy prohlašují, že předmět daru,
touto smlouvou navzájem přijímají do svého vlastnictví. Dále je v této darovací smlouvě mimo jiné
uvedeno, že převzetí předmětu daru se uskuteční v den vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice.
Dle vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci Spisové značky V-15605/2021-301
byl návrh na vklad do katastru nemovitostí proveden dne 23. 9. 2021.
Přezkoumáním účetního dokladu č. 21-095-00151 s datem uskutečnění účetního případu
dne 31. 12. 2021, kde bylo provedeno zaúčtování zařazení a vyřazení pozemků dle darovací smlouvy
do majetku a z majetku obce - účet 031 (Pozemky) bylo zjištěno, že účetní jednotka u těchto účetních
operací neúčtovala k okamžiku uskutečnění účetního případu, neboť při převodu vlastnictví
k nemovitostem, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí, se za okamžik uskutečnění účetního
případu považuje den doručení návrhu, což v tomto případě byl datum 23. 9. 2021,
a tento den měly být tyto nemovitosti - pozemky i zaúčtovány a zařazeny do majetku obce a současně
i vyřazeny z majetku obce - účet 031 (Pozemky).
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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. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů
- přezkoumán: Ano
Obec netvoří peněžní fondy.
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
Obec nevykonává podnikatelskou činnost.
3. 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.
4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů
o účetnictví
- přezkoumán: Ano
Dle účetních výkazů k 31. 12. 2021 obec vykazuje dlouhodobé závazky na účtu 451 (Dlouhodobé úvěry)
ve výši 3.389.550 Kč, na účtu 452 (Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé) ve výši 4.500.000 Kč
a na účtu 472 (Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery) ve výši 16.088.000 Kč.
5. 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
Dle výkazu FIN 2-12 M k 31. 12. 2021 byla obci za přezkoumané období, tj. od 1. 1. 2021
do 31. 12. 2021, poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 230.784 Kč zatříděna na položku 4116,
UZ 33063.
6. 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
7. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
- přezkoumán: Ano
8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní
celek
- přezkoumán: Ano
Obec nehospodaří s majetkem státu.
9. 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
10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano

identifikátor DS: kdib3rr
e-podatelna:
posta@kraj-jihocesky.cz

tel: 386 720 111
fax: 386 359 069

IČ:
70890650
DIČ: CZ70890650
Stránka 4 z 12

Č. j.: KUJCK 61390/2022

Sp. zn.: OEKO-PŘ 74155/2021/jahol

11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob
- přezkoumán: Ano
Obec neručí za závazky fyzických a právnických osob.
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. 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.

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:
➢

Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu při převodech vlastnictví
k nemovitým věcem, které podléhaly zápisu do katastru nemovitostí.

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 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 ................................................... 0,07 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ........................................................ 4,84 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku .......................... 0 %
D.IV.
Výrok o výši dluhu územního celku:
Dluh územního celku překročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky,
a to o 904.190,56Kč, tj. o 12,94 %.
Výše dluhu územního celku: 7.889.550,00 Kč
60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 6.985.359,44 Kč
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Vyhotovení zprávy:
České Budějovice, dne: 18. 5. 2022

Jméno a podpis kontrolorky zúčastněné na přezkoumání hospodaření:
Vladimíra Achatzová
………………………………………….
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání
„Podepsáno zaručeným elektronickým podpisem“

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.
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Doklady a jiné materiály využité při přezkoumání:
Návrh rozpočtu
• Na rok 2021 zveřejněn od 14. 3. 2021 do 29. 3. 2021
Pravidla rozpočtového provizoria
• Schválena v ZO dne 30. 12. 2020, v bodu č. 4 s výdaji za první čtvrtletí roku 2021 celkem
na částku 11.000.000 Kč
• Rozpočtové provizorium zveřejněné po schválení dne 6. 1. 2021 do 29. 3. 2021
Rozpočtová opatření
• Č. 2/2021 schválené starostkou dne 1. 4. 2021, zveřejněné dne 29. 4. 2021
• Č. 3/2021 schválené starostkou dne 1. 5. 2021, zveřejněné dne 28. 5. 2021
• Č. 6/2021 schválené starostkou dne 1. 8. 2021, zveřejněné dne 27. 8. 2021
• ZO ze dne 9. 12. 2019, usnesení č. 109/15/2019 - pravomoc starostky ke schvalování rozpočtových
opatření
Schválený rozpočet
• Na rok 2020 schválen v ZO dne 29. 3. 2021 s příjmy 20.024.974 Kč a výdaji ve výši 29.116.901 Kč,
schválen jako schodkový ve výši 9.091.927 Kč, rozpočtový schodek bude kryt z přebytku let
minulých ve výši 1.203.127 Kč a z dlouhodobých půjčených prostředků ve výši 7.888.800 Kč,
zveřejněn dne 12. 4. 2021
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím
• PO Mateřská škola Čakov, IČO: 75000873
• Sdělení závazných ukazatelů rozpočtu schváleným subjektům ze dne 1. 4. 2021 - příspěvek
na neinvestiční náklady ve výši 200.000 Kč
Střednědobý výhled rozpočtu
• Na rok 2018 - 2022 schválen v ZO dne 20. 11. 2017, zveřejněn dne 24. 11. 2017
Střednědobý výhled rozpočtu
• Na rok 2018 - 2024, schválen v ZO dne 6. 12. 2021 usnesením č. 088/12/2021,
zveřejněn dne 30. 12. 2021
• Obsahuje skutečnosti od roku 2014 do roku 2020, kvalifikovaný odhad do konce roku 2021
včetně splátky úvěru poskytnutého Komerční bankou
• Obsahuje výhled na rok 2022 - 2024 včetně splátky úvěru poskytnutého Komerční bankou + splátky
půjčky poskytnuté Jihočeským vodárenským svazem
Závěrečný účet
• Za rok 2020
• Návrh zveřejněn od 31. 5. 2021 do 21. 6. 2021
• Projednán a schválen v ZO dne 21. 6.2021 "bez výhrad", zveřejněn po projednání a schválení
dne 19. 7. 2021
Evidence majetku
• Inventární karta č. 542 - Jímka Čakov - analytický účet 0210800 v účetní hodnotě 498.171,98 Kč
• Stavba - Jímka Čakov, datum zařazení dne 17. 8. 2021, odpisová skupina VII, způsob odepisování
rovnoměrný
• Účetní doklad č. 21-095-00081 ze dne 17. 8. 2021 - zaúčtování zařazení stavby "Čakov - jímka
na dovoz odpadních vod" na celkovou částku 498.171,98 Kč do užívání na účet 0210800
Faktura
• Došlá faktura č. 01826013 ze dne 30. 6. 2021, dodavatel SWIETELSKY stavební s. r. o. - stavební
práce na stavbě "Čakov - jímka na dovoz odpadních vod" na částku 487.911,98 Kč
• Účetní doklad č. 21-030-00096 ze dne 30. 6. 2021 - zaúčtování došlé faktury č. 01826013 - pořízení
stavebních prací stavby "Čakov - jímka na dovoz odpadních vod" na částku 487.911,98 Kč
• Výpis z BÚČ Komerční banky č. 114 ze dne 30. 7. 2021 - úhrada došlé faktury č. 01826013
na částku 487.911,98 Kč
• Účetní doklad č. 21-800-00114 ze dne 30. 7. 2021 - zaúčtování úhrady došlé faktury č. 01826013
na částku 487.911,98 Kč

identifikátor DS: kdib3rr
e-podatelna:
posta@kraj-jihocesky.cz

tel: 386 720 111
fax: 386 359 069

IČ:
70890650
DIČ: CZ70890650
Stránka 7 z 12

Č. j.: KUJCK 61390/2022

Sp. zn.: OEKO-PŘ 74155/2021/jahol

Faktura
• Došlá faktura č. 20216055 ze dne 30. 10. 2021, dodavatel RUMPOLD 01 - Vodňany s. r. o. - sběr
a přeprava směsného komunálního odpadu na částku 47.148,25 Kč
• Účetní doklad č. 21-030-00189 ze dne 19. 11. 2021 - zaúčtování došlé faktury č. 20216055
na částku 47.148,25 Kč
• Výpis z BÚČ Komerční banky č. 176, obrat ze dne 23. 11. 2021 - úhrada došlé faktury č. 20216055
na částku 47.148,25 Kč
• Účetní doklad č. 21-800-00176 ze dne 23. 11. 2021 - zaúčtování úhrady došlé faktury č. 20216055
na částku 47.148,25 Kč
Faktura
• Došlá faktura č. PF214032348 ze dne 7. 4. 2021, dodavatel B2B Partner s. r. o. - pořízení
nábytku + mater. na částku 43.992,84 Kč
• Účetní doklad č. 21-030-00052 ze dne 7. 4. 2021 - zaúčtování došlé faktury č. PF214032348
na částku 43.992,84 Kč + zařazení nábytku do užívání na účet 0280000 (DDHM)
na částku 38.104,84 Kč
• Výpis z BÚČ Komerční banky č. 4, obrat ze dne 19. 4. 2021 - úhrada došlé faktury č. PF214032348
na částku 43.992,84 Kč
• Účetní doklad č. 21-800-00062 ze dne 19. 4. 2021 - zaúčtování úhrady došlé faktury č. PF214032348
na částku 43.992,84 Kč
Faktura
• Odeslaná faktura č. 21-040-00033 ze dne 22. 12.2021, odběratel FO - na částku 3.200 Kč
• Účetní doklad č. 21-040-00033 ze dne 22. 12. 2021- zaúčtování odeslané faktury č. 21-040-00033
na částku 3.200 Kč
• Pokladní příjmový doklad č. 21-010-00302 ze dne 22. 12. 2021 - úhrada odeslané
faktury č. 21-040-00033 na částku 3.200 Kč
• Účetní doklad č. 21-010-00302 ze dne 22. 12. 2021- zaúčtování úhrady odeslané
faktury č. 21-040-00033 na částku 3.200 Kč
Hlavní kniha
• K 31. 12. 2021
Hlavní kniha
• K 31. 8. 2021
Inventurní soupis majetku a závazků
• Inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2021
• Účet 018
• Účet 019
• Účet 0210200 - stavba č.p. 10, č.p. 20, č.p. 50
• Účet 0210800
• Účet 0220070
• Účet 028 - inv. č. 533 - 538, inv. č. 544/1, 544/2, 545
• Účet 0310200 - pozemek č. 700/1, 831/15, 832/14, 965/9
• Účet 0310300 - pozemek č. 762/48, 762/56, 1578/8, 1578/25, 1630/4, 1645/1, 2573/6
• Účet 0310301 (VB) - pozemek č. 1517/3
• Účet 0310400 - pozemek č. st. 30, 41/1, 138
• Účet 0310401 (VB) - pozemek č. st. 40
• Účet 0310500 - pozemek č. 1095, 117/3, 1655, 2559/3
• Účet 0310501 (VB) - pozemek č. 2573/3
• Účet 231
• Účet 261
• Účet 3110900
• Účet 321
• Účet 336
• Účet 337
• Účet 342
• Účet 378
• Účet 451
• Účet 452
• Účet 472
• Výpis LV z katastrálního úřadu k 31. 12. 2021 - k. ú. Čakov
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Kniha došlých faktur
• K 31. 12. 2021 - od čísla 21-030-00001 do čísla 21-030-00226
Kniha došlých faktur
• K 31. 8. 2021
Kniha odeslaných faktur
• K 31. 12. 2021 - od čísla 21-040-00001 do čísla 21-040-00035
Kniha odeslaných faktur
• K 31. 8. 2021 - od čísla 21-040-00001 do č. 21-040-00025
Pokladní doklad
• Pokladní výdajový doklad č. 21-010-00189 ze dne 5. 8. 2021 na částku 1.494 Kč
• Účetní doklad č. 21-010-00189 ze dne 5. 8. 2021 na částku 1.494 Kč
• Pokladní výdajový doklad č. 21-010-00195 ze dne 26. 8. 2021 na částku 1.501 Kč
• Účetní doklad č. 21-010-00195 ze dne 26. 8. 2021 na částku 1.501 Kč
• Pokladní výdajový doklad č. 21-010-00207 ze dne 19. 8. 2021 na částku 593 Kč
• Účetní doklad č. 21-010-00207 ze dne 19. 8. 2021 na částku 593 Kč
• Pokladní příjmový doklad č. 21-010-00209 ze dne 30. 8. 2021 na částku 4.200 Kč - úhrada odeslané
faktury č. 21-040-00025
• Účetní doklad č. 21-010-00209 ze dne 30. 8. 2021 na částku 4.200 Kč - zaúčtování úhrady odeslané
faktury č. 21-040-00025
Pokladní doklad
• Pokladní výdajový doklad č. 21-010-00249 ze dne 15. 10. 2021 na částku 50 Kč
• Účetní doklad č. 21-010-00249 ze dne 15. 10. 2021 na částku 50 Kč
• Pokladní příjmový doklad č. 21-010-00258 ze dne 19. 10. 2021 na částku 60 Kč
• Účetní doklad č. 21-010-00258 ze dne 19. 10. 2021 na částku 60 Kč
• Pokladní příjmový doklad č. 21-010-00278 ze dne 11. 11. 2021 na částku 20.000 Kč
• Účetní doklad č. 21-010-00278 ze dne 11. 11. 2021 na částku 20.000 Kč
• Pokladní výdajový doklad č. 21-010-00279 ze dne 11. 11. 2021 na částku 282 Kč
• Účetní doklad č. 21-010-00279 ze dne 11. 11. 2021 na částku 282 Kč
• Pokladní příjmový doklad č. 21-010-00286 ze dne 2. 12. 2021 na částku 329 Kč
• Účetní doklad č. 21-010-00286 ze dne 2. 12. 2021 na částku 329 Kč
Pokladní kniha (deník)
• K 31. 12. 2021 s KS shodným v rozvaze + hlavní knize k 31. 12. 2021
Pokladní kniha (deník)
• K 31. 8. 2021
Rozvaha
• K 31. 12. 2021
Rozvaha
• K 31. 8. 2021
Účtový rozvrh
• Pro rok 2021
Účtový rozvrh
• Pro rok 2021
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
• FIN 2 - 12 M k 31. 12.2021
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
• FIN 2-12 M k 28. 2. 2021 - celkové výdaje na částku 650.316,30 Kč
• FIN 2-12 M k 31. 3. 2021 - celkové výdaje na částku 5.145.354,98 Kč
• FIN 2-12 M k 31. 8. 2021
Výkaz zisku a ztráty
• K 31. 12. 2021
Výkaz zisku a ztráty
• K 31. 8. 2021
Rozvaha zřízených příspěvkových organizací
• PO Mateřská škola Čakov, IČO: 75000873
• K 31. 12. 2020 s HV na částku 634,52 Kč
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Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací
• PO Mateřská škola Čakov, IČO: 75000873
• K 31. 12. 2020 s HV na částku 634,52 Kč
Darovací smlouvy
• Darovací smlouva č. 010/17/180/03/00 uzavřená dne 19. 7. 2021 mezi účastníky Jihočeský kraj
a obec Čakov. Předmětem daru je vzájemné darování předmětných nemovitostí, a to pozemků.
Na základě této darovací smlouvy, bodu I. předává Jihočeský kraj jako dárce do vlastnictví obce
Čakov obdarované pozemky parc. č. 762/48, 762/56, 1119/34, 1119/35, 1287/9, 1287/10, 1374/1,
1578/25, 1587/13, 1630/4 v k. ú. Čakov a pozemek parc. č. 890/43 v k. ú. Čakovec. Na základě
této smlouvy darovací dále pak předává obec Čakov do vlastnictví Jihočeského kraje jako
obdarované pozemky parc. č. 2557/7, 2557/10, 2557/11, 2557/12, 2557/23, 2575/7, 2575/8,
2575/9 v k. ú. Čakov. Účastníci smlouvy si darují a předávají a přijímají a přejímají navzájem
předmět daru popsaný v bodě I. této smlouvy se všemi právy a požitky. Účastníci smlouvy
prohlašují, že předmět daru, který touto smlouvou navzájem přijímají do svého vlastnictví,
znají a byli druhou stranou seznámeni s jeho současným stavem. Převzetí předmětu daru
se uskuteční v den vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice. Tato smlouva nabývá platnosti
dnem jejího podpisu oběma účastníky smlouvy. Platnost této darovací smlouvy je podmíněna
připojením
doložky
potvrzující
splnění
podmínek
uložených
ustanovením
§
23
z. č. 129/2000 Sb., o krajích v platném znění. Platnost této darovací smlouvy je podmíněna
připojením
doložky
potvrzující
splnění
podmínek
uložených
ustanovením
§
41
z. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.
• Doložka
k
darovací
smlouvě
osvědčující
platnost
právního
úkonu
podle ustanovení § 23 z. č. 129/2000 Sb., o krajích v platném znění.
• Doložka
k
darovací
smlouvě
osvědčující
platnost
právního
úkonu
podle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. Dle této doložky byl záměr obce
darovat předmětné nemovitosti zveřejněn po dobu 15 dnů před jeho projednáváním v zastupitelstvu
obce vyvěšeném na úřední desce obecního úřadu Čakov a posléze schválen na základě usnesení
zastupitelstva obce č. 052/07/2021 ze dne 21. 6. 2021, zápis č. 7/21.
• Záměr obce Čakov č. j.: OC - 0036/2021 darovaných nemovitostí zveřejněn
od 28. 5. 2021 do 21. 6. 2021
• Dopis č. Sp. zn.: ODSH 26000/2018/mipe SO ze dne 18. 2. 2021 zaslán Jihočeským
krajem - Krajským úřadem - návrh darovací smlouvy týkající se vzájemného darování
nemovitostí + příloha, ve které jsou uvedeny účetní ceny převáděných nemovitostí z majetku
Jihočeského kraje.
• Návrh na vklad do katastru nemovitostí podle § 14 zákona č. 256/2013 sb. proveden
dne 23. 9. 2021 - Spisová značka V-15605/2021-301
• Účetní doklad č. 21-095-00151 s datem UUP dne 31. 12. 2021 - zaúčtování zařazení a vyřazení
pozemků dle darovací smlouvy do majetku a z majetku obce - účet 031 (Pozemky)
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
• Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce
2021 č. SDO/OREG/378/21 uzavřená dne 26. 7. 2021. Účelem investiční dotace je poskytnutí
peněžních prostředků na realizaci "Čakov - jímka na dovoz odpadních vod." Dotace je poskytována
k užití v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. Dotace poskytnuta jednorázově formou zálohové
platby ve výši 270.000 Kč, dotace činí max. 60 % z celkových uznatelných výdajů akce, UZ 711.
Dotace podléhá finančnímu vyúčtování a vypořádání. Vyúčtování musí být příjemcem podáno
nejpozději do 15. 1. 2022.
• Výpis z BÚČ Komerční banky č. 134, obrat ze dne 3. 9. 2021 - příjem zálohy investiční dotace
na částku 270.000 Kč
• Účetní doklad č. 21-800-00134 - zaúčtování příjmu zálohy investiční dotace na částku 270.000 Kč
(položka 4222, UZ 711)
• Vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2021 - číslo smlouvy
SDO/OREG/378/21 ze dne 30. 9. 2021 na investiční výdaje celkem 487.911,98 Kč
• Oznámení JčK (e-mail) ze dne 7. 12. 2021 o vyúčtování zálohy přijaté investiční dotace dle smlouvy
č. SDO/OREG/378/21 na částku 270.000 Kč, k vyúčtování zálohy této dotace
došlo ke dni 6. 12. 2021
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•

Účetní doklad č. 21-095-00082 ze dne 17. 8. 2021 - zaúčtování dohadné položky na vrub
účtu MD 388 a ve prospěch účtu DAL 403 (Transfery na pořízení dlouhodobého majetku)
na částku 270.000 Kč
• Účetní doklad č. 21-095-00124 ze dne 6. 12. 2021 - zaúčtování vyúčtování zálohy investiční dotace
na částku 270.000 Kč
Smlouvy o přijetí úvěru
• Smlouva o úvěru reg. č. 99028166643 uzavřená dne 17. 3. 2021 s Komerční bankou a obcí Čakov,
kde je obec jako klient. Úvěr ve výši 5.910.000 Kč na účel "Spolufinancování projektu
a předfinancování krajské dotace na projekt "Čakov - kanalizace a ČOV". První splátka úvěru
dne 30. 11. 2021 ve výši 24.625 Kč. Pravidelné měsíční splátky ve výši 24.625 Kč. Poslední splátka
dne 31. 10. 2041 ve výši 24.625 Kč.
• Uzavření smlouvy schváleno v ZO dne 8. 3. 2021 usnesením č. 017/03/2021
• Výpis z úvěrového účtu Komerční banky č. 1 k 31. 7. 2021 - čerpání úvěru na částku 5.910.000 Kč
• Účetní doklad č. 21-803-00001 ze dne 31. 7. 2021- zaúčtování čerpání úvěru na částku 5.910.000 Kč
• Úvěr veden na účtu 4510200 - KS k 31. 8. 2021 na částku 5.910.000 Kč
• Výpis z úvěrového účtu Komerční banky č. 5, obrat ze dne 30. 11. 2021 - splátka jistiny
úvěru + úroků na částku 27.490,66 Kč (z toho splátka jistiny na částku 24.625 Kč)
• Výpis z úvěrového účtu Komerční banky č. 6, obrat ze dne 31. 12. 2021 - splátka jistiny
úvěru + úroků na částku 27.564,99 Kč (z toho splátka jistiny na částku 24.625 Kč)
Smlouvy o věcných břemenech
• Smlouva o zřízení věcného břemene č.: CB-014330046888/001 ze dne 16. 4. 2021, kde je obec
Čakov jako povinná a EG. D, a. s. jako oprávněná. VB se zřizuje na pozemku parc. č. st. 40, 1517/3,
2573/3 v k. ú. Čakov za účelem umístění distribuční soustavy. Jednorázová náhrada ve výši 25.000
Kč. Smlouva schválena ZO dne 15. 2. 2021.
• Právní účinky vkladu ke dni 6. 5. 2021
• Účetní doklad č. 21-095-00056 ze dne 1. 6. 2021- zaúčtování pohledávky za zřízení VB
na částku 25.000 Kč
• Výpis z BÚČ Komerční banky č. 6, obrat ze dne 29. 6. 2021 - úhrada pohledávky za zřízení VB
na částku 25.000 Kč
• Účetní doklad č. 21-800-00098 ze dne 29. 6. 2021 - zaúčtování úhrady pohledávky za zřízení VB
na částku 25.000 Kč
• Pozemek parc. č. st. 40 veden na analytickém účtu 0310400 v účetní hodnotě 10.450 Kč
• Pozemek parc. č. 1517/3 veden na analytickém účtu 0310300 v účetní hodnotě 196 Kč
• Pozemek parc. č. 2573/3 veden na analytickém účtu 0310501 v účetní hodnotě 63.666,76 Kč
Smlouvy ostatní
• Smlouva o zápůjčce č. SP 3_2020, čj. 1419-2/2019/JVS/Kr uzavřená dne 16. 10. 2020,
kde je Jihočeský vodárenský svaz jako zapůjčitel a obec Čakov jako vydlužitel. Zapůjčitel se zavazuje
poskytnout vydlužiteli bezúročnou půjčku ve výši 4.500.000 Kč s dobou splatnosti 10 let,
a to ve splátce 4.500.000 Kč do 15. 1. 2021. Vydlužitel se zavazuje splatit poskytnutou zápůjčku
v deseti ročních splátkách ve výši 450.000 Kč. První splátka ve výši 450.000 Kč bude uhrazena
do 15. 1. 2022. Poslední, desátá splátka ve výši 450.000 Kč bude uhrazena do 15. 1. 2031. Uzavření
smlouvy schváleno v ZO dne 21. 9. 2020 usnesením č. 75/11/2020.
• Výpis z BÚČ Komerční banky č. 1, obrat ze dne 13. 1. 2021 - přijetí půjčky na částku 4.500.000 Kč
• Účetní doklad č. 21-800-00006 ze dne 13. 1. 2021 - zaúčtování přijetí půjčky na částku 4.500.000 Kč
• Půjčka vedena na účtu 4520000 - KS k 31. 8. 2021 na částku 4.500.000 Kč
Dokumentace k veřejným zakázkám
• Dle prohlášení starostky obce, obec Čakov za přezkoumané období, tj od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021,
neuskutečnila veřejné zakázky nad 500.000 Kč bez DPH
• Směrnice - vnitřní předpis zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí Čakov
ze dne 5. června 2017
• Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku nábytku + mater. na částku na částku 43.992,84 Kč
včetně DPH 21 %, dodavatel B2B Partner s. r. o.
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•
•

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce "Čakov - jímka na dovoz odpadních vod"
Schválení výběru dodavatele prací na akci "Čakov - jímka na dovoz odpadních vod"
v ZO dne 24. 5. 2021 usnesením č. 036/06/2021
• Smlouva o dílo uzavřená se zhotovitelem SWIETELSKY stavební s. r. o. dne 26. 5. 2021. Předmětem
smlouvy je provedení díla "Čakov - jímka na dovoz odpadních vod". Doba plnění do 30. 6. 2021.
Cena díla bez DPH na částku 403.233,04 Kč. Cena díla včetně DPH 21 % na částku 487.911,98 Kč
Vnitřní předpis a směrnice
• Směrnice k aplikaci reálné hodnoty majetku určeného k prodeji s účinností 1. 1. 2019
• Soubor vnitřních směrnic pro vedení obce s účinností od 1. 1. 2016 - bod 10. Směrnice o majetku
Výsledky kontrol zřízených organizací
• PO Mateřská škola Čakov, IČO: 75000873
• Protokol č.: 1/2021 o výsledku provedené kontroly ze dne 31. 5. 2021 - kontrolované období
rok 2020, předmětem kontroly hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2020
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
• ZO ze dne 23. 8. 2021
• ZO ze dne 15. 11. 2021
• ZO ze dne 6. 12. 2021
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
• ZO ze dne 30. 12. 2020 - bodu č. 4
• ZO ze dne 15. 2. 2021
• ZO ze dne 8. 3. 2021 - usnesení č. 017/03/2021
• ZO ze dne 29. 3. 2021
• ZO ze dne 24. 5. 2021 - usnesení č. 036/06/2021
• ZO ze dne 21. 6. 2021
Účetní závěrka za rok 2020 - Mateřská škola Čakov, IČO: 75000873
• Schválena v ZO dne 21. 6. 2021 s HV na částku K 31. 12. 2020 s HV na částku 634,52 Kč,
včetně jeho převodu do rezervního fondu
• Protokol o schválení účetní závěrky PO ke dni 31. 12. 2020
Účetní závěrka za rok 2020 - obec Čakov
• Schválena v ZO dne 21. 6. 2021
• Protokol o schválení účetní závěrky ke dni 31. 12. 2020
• Účetní doklad č. 21-095-00062 ze dne 30. 6. 2021 - zaúčtování HV za rok 2020
na částku 1.519.560,34 Kč
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