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

obce Mečichov, IČO 00251470 
 
 

 
Přezkoumání bylo vykonáno na Krajském úřadu Jihočeského kraje ve dnech:  
od 12.11.2020 do 12.11.2020 jako dílčí přezkoumání 
od 23.02.2021 do 24.02.2021 jako konečné přezkoumání 
 
 
Přezkoumání hospodaření obce Mečichov 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 16.07.2020 Krajským úřadem Jihočeského kraje 
doručením písemného oznámení. 

 
 

Přezkoumané období od 01.01.2020 do 31.12.2020. 

 

  
Přezkoumání vykonaly: 

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Růžena Kaňková 

 

 
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. 394/2020/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:  Josef Sýkora - starosta 

 Pavla Fišerová - účetní 
             

spisová značka: OEKO-PŘ 55423/2020/hakr 
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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 účtu 261 Pokladna byl učiněn dne 24. 2. 2020. 

 
 

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 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 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 neuzavřela 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 
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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 fyzických a právnických 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 
V roce 2020 neuzavřela smlouvu o věcném břemeni. Obec vede věcná břemena na příslušných AÚ účtu 
031 Pozemky. (031 0203, 031 0303, 031 0313, 031 0323, 031 0333, 031 0511, 031 0513).  

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

- přezkoumán: Ano 

16. 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:  

Inventurní soupis, dodatečný inventurní soupis nebo zjednodušený inventurní soupis neobsahoval 
požadované údaje. 
Popis zjištěné chyby a nedostatku:  

Kontrolou zůstatků analytických účtů inventurního soupisu účtu 022 - Samostatné hmotné movité věci a 
soubory hmotných movitých věcí ke dni 31.12.2020 a analytických účtů 022 v hlavní knize ke dni 31.12.2019 
bylo zjištěno, že v majetkové evidenci je uveden účet 022 0100 ve výši 137.520,00 Kč a účet 022 0500 ve 
výši 399.532,50 Kč a v hlavní knize uveden účet 022 0100 ve výši 537.052,50 Kč. Dále bylo zjištěno, že 
účtový rozvrh obce Mečichov na rok 2019 neobsahuje výše popsaný analytický účet 022 0500, který je 
uvedený v majetkové evidenci obce. 
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Zjištěný nedostatek byl odstraněn.  

Název opatření:  přijetí opatření v ZO dne 29. 5. 2020 usn. č. 5/04/2020 
Opatření splněno dne:  31.12.2020 
Popis plnění opatření: Kontrolou zůstatků analytických účtů inventurního soupisu účtu 022 
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí ke dni 31.12.2020 a analytických účtů 
022 0100 a 022 0500 v hlavní knize ke dni 31.12.2020 bylo zjištěno, že v majetkové evidenci jsou uvedeny 
zůstatky účtů 022 0100 a 022 0500, které souhlasí na zůstatky účtů v hlavní knize k 31. 12. 2020. Účtový 
rozvrh obce Mečichov na rok 2020 obsahuje výše popsaný analytický účet 022 0500.  (Opraveno účetním 
dokladem č. 2005-00019 ze dne 29. 5. 2020). 

Opatření bylo splněno: Napraveno. 

 

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:  

Finanční výkaz FIN 2-12 M nebyl sestaven v rozsahu daném přílohou č. 6 vyhlášky. 
Popis zjištěné chyby a nedostatku:  

Zastupitelstvo obce Mečichov schválilo dne 30.11.2019 rozpočet na rok 2019 takto: příjmy ve výši 
4.316.000,00 Kč, výdaje ve výši 4.077.000,00 Kč a financování – splátky úvěrů ve výši 239.000,00 Kč.        
Do výkazu Fin 2-12 M byly splátky úvěrů přeneseny na položku 8115 - Změna stavu krátkodobých 
prostředků na bankovních účtech. Tyto splátky úvěrů ve výši 239.000,00 Kč měly být přeneseny na položku 
8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků.  

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.  

Název opatření:  přijetí opatření v ZO dne 29. 5. 2020, usnesení č. 5/04/2020 
Opatření splněno dne:  31.12.2020 
Popis plnění opatření: Kontrolou schváleného rozpočtu obce Mečichov na rok 2020 bylo zjištěno, 
že splátky úvěrů ve výši 239.000,00 Kč jsou správně přeneseny do výkazu FIN 2-12 M pro hodnocení plnění 
rozpočtu na položku 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků. 

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. 
 
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  ...................................................  0,02 % 
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ........................................................  2,13 % 
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku  ....................  18,54 % 
 
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: 94 306,00 Kč 
 
60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 3.934.861,25 Kč 
 
 
 
Vyhotovení zprávy: 
České Budějovice, dne 24.02.2021 
 
 
 
 
Jména a podpisy kontrolorek zúčastněných na přezkoumání hospodaření: 
 
 
 

Růžena Kaňková 
……………………………….…………………………. 
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání 

 
 
 

 
 

  
  

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 11 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. 
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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. 
 
 
 
 
 
 

Josef Sýkora 
…………………………………………. 

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

• NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020: 
• Zveřejnění na ÚD a na internetových stránkách obce (15 dní před projednáním): 19.11.2019 

Rozpočtová opatření 
• ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ 
• Delegace pravomocí k provádění rozpočtových opatření (§ 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů – schváleno usn. ZO č. 7/04/2017 dne: 23.6.2017 
pravomoc starosty schvalovat RO … 

• RO č. 1 schváleno starostou usnesením č. … ze dne 20.2.2020 – zveřejněno na internetových 
stránkách od: 9.3.2020 

• RO č. 2 schváleno starostou usnesením č. … ze dne 27.3.2020 – zveřejněno na internetových 
stránkách od: 9.4.2020 

• RO č. 3 schváleno starostou usnesením č. … ze dne 17.4.2020 – zveřejněno na internetových 
stránkách od: 8.5.2020 

• RO č. 4 schváleno starostou usnesením č. … ze dne 4.5.2020 – zveřejněno na internetových 
stránkách od: 22.5.2020 

• RO č. 5 schváleno ZO usnesením č. 3/05/2020 ze dne 26.6.2020 – zveřejněno na internetových 
stránkách od: 11.7.2020 

• RO č. 6 schváleno starostou usnesením č. … ze dne 20.7.2020 – zveřejněno na internetových 
stránkách od: 11.8.2020 

• RO č. 7 schváleno starostou usnesením č. … ze dne 12.8.2020 – zveřejněno na internetových 
stránkách od: 28.8.2020 

• RO č. 8 schváleno starostou usnesením č. … ze dne 3.9.2020 – zveřejněno na internetových 
stránkách od: 18.9.2020 

• RO č. 9 schváleno starostou usnesením č. … ze dne 21.10.2020 – zveřejněno na internetových 
stránkách od: 1.11.2020 

Schválený rozpočet 
• ROZPOČET NA ROK 2020 schválen jako přebytkový: 
• Schválení rozpočtu usnesením ZO č. 7/09/2019 ze dne: 6.12.2020 
• PŘÍJMY: 4 387 285 Kč  
• VÝDAJE: 4 148 285 Kč 
• FINANCOVÁNÍ: 239 000 Kč 
• Zveřejnění schváleného rozpočtu na ÚD a na internetových stránkách obce (do 30 dnů ode dne jeho 

schválení): od 12.12.2020 
Střednědobý výhled rozpočtu 

• STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU (SVR) 
• Návrh SVR na roky: 2017 až 2022 
• Zveřejnění návrhu SVR na ÚD a na internetových stránkách obce od 10.4.2016 do 29.4.2016 
• Projednání NSVR: zasedání ZO dne: 29.4.2016 
• Dlouhodobé závazky v Kč: úvěr, ke 30.9.2020 zbývá uhradit 154.006,00 Kč (účet 451) 
• Zveřejnění schváleného SVR na ÚD a na internetových stránkách obce: 17.2.2017 

Závěrečný účet 
• ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019: 
• Návrh závěrečného účtu (NZÚ) – zveřejnění na ÚD a na internetových stránkách obce (nejméně 15 

dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání ZO):  
• Projednání závěrečného účtu – usnesení ZO č. 6/04/2020 ze dne: 29.5.2020, výrok: souhlas             

s celoročním hospodařením bez výhrad 
• Přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání 

hospodaření zpracované přezkoumávajícím orgánem (č. usn. ZO): 5/04/2020 
• Zveřejnění schváleného ZÚ vč. Zprávy o výsledku PH (do 30 dnů ode dne jeho schválení) na ÚD       

a na internetových stránkách obce od: 24.6.2020 
Evidence majetku 

• pořízení mobilního telefonu: pro starostu obce 
• Od společnosti O2 doklad: č. 6144001778 ze dne 7. 8. 2020, celkem k úhradě 5.493,00 Kč 
• úhrada: bankovní výpis č. 102, debetní obrat ze dne 7. 8. 2020, částka 5.493,00 Kč 
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• účetní doklad č. 20-801-00433 ze dne 7. 8. 2020, částka 5.493,00 Kč + zařazení na majetkový účet 
028 0100, RS: paragraf 6171, položka 5137 

• účetní doklad č. 2008-000037 ze dne 7. 8. 2020, vyřazení telefonu Samsung inv. č. 222200             
z majetkové evidence (10. 11. 2015) 

Faktura 
• vystavená faktura č. 20-002-00003 ze dne 11. 5. 2020, odběratel: EKO-KOM, Praha 
• označení dodávky: zpětný odběr a využití odpadů, celkem částka 7.944,00 Kč 
• předpis: účetní doklad č. 20-002-00003 ze dne 11. 5. 2020, částka 7.944,00 Kč 
• platba: účetní doklad č. 20-801-00315 ze dne 10. 6. 2020, částka 7.944,00 Kč 
• bankovní výpis č. 075, kreditní obrat ze dne 10. 6. 2020, částka 7.944,00 Kč 
•  
• došlá faktura č. 202000075 ze dne 23. 6. 2020, dodavatel: Marek Kulda, celkem k úhradě částka 

4.043,00 Kč 
• účel: školení BOZP 
• předpis: účetní doklad č. 20-001-00052 ze dne 23. 6. 2020  
• úhrada: bankovní výpis č. 84, debetní obrat ze dne 25. 6. 2020, částka 4.043,00 Kč 
• účetní doklad č. 20-801-00338 ze dne 25. 6. 2020 

Hlavní kniha 
• k 30. 9. 2020 

Hlavní kniha 
• k 31. 12. 2020 

Inventurní soupis majetku a závazků 
• Zápis ze ZO obce Mečichov ze dne 27. 11. 2020 
• bod 6. Příkaz starosty k provedení inventury v období 13. 12. 2021 do 31. 1. 2021, schválení 

inventarizační komise  
• Plán inventur za rok 2020, Podpisové vzory členů inventarizační komise ze dne 27. 11. 2020 
• Seznam inventarizovaných účtů 
• Inventurní soupisy účtů: 018,019,021,022,036,041,042,068,078,079,081,082,088,231,261,262 
• účet 028 0100: 
• identifikátor 77770017 název: kontejner na plasty KTS 2,5 S žlutý, PC 23.893,00, datum zařazení 

12.05.2020,  
• identifikátor 77770018 název: kontejner na kov KTS 2,5 S šedý, PC 23.893,00, datum zařazení 

20.07.2020,  
• identifikátor 2222200108 název: mobilní telefon XIAOMI9 GB GREY s PC 5.493,00, datum zařazení 

07.08.2020, 
• identifikátor 77770019 název: dvouosá plošina, PC 37.018,00, datum zařazení 28. 11. 2020 
• účet 031 0500: 
• identifikátor 106-496200200, název: pozemek parc. č. 496/2 ostatní plocha 2456 m2 ú. Mečichov, 

účet 031 0500 
• účet 031 0320: 
• identifikátor 106-00497200200, název: pozemek parc. č. 497/2 trvalý travní porost 128 m2             

k. ú. Mečichov, účet 031 0320, inventurní soupisy účtů: 
• 311,314,315,319,321,324,331,336,337,341,342,344,345,346,348,349,377,378,388,389, 
• 401,403,406,408,431,432,451,455,901,902,905,926,966,967,968,971,992,374 
• Zpráva inventarizační komise o provedení inventury k 31. 12. 2020, nebyly zjištěny nedostatky  

Odměňování členů zastupitelstva 
• ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA 
• Počet obyvatel (kteří byli hlášeni v obci k trvalému pobytu k 1. lednu kalendářního roku, ve kterém 

se konaly volby do zastupitelstva obce): 280 
• Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněným zastupitelům – usnesení ZO č. 9/10/2018     

ze dne 2.11.2018 (aktualizováno usn.č. 5/02/2020 ze dne 28.2.2020) 
• Výplatní pásky za období 1-8/2020 

Pokladní kniha (deník) 
• provedena kontrola zůstatku pokladny k 30. 9. 2020, zůstatek částka 2.892,00 Kč souhlasí             

na zůstatek účtu 261 Pokladna vedený v rozvaze k 30. 9. 2020 a hlavní knize k 30. 9. 2020 
Příloha rozvahy 

• k 30. 9. 2020 
Příloha rozvahy 

• k 31. 12. 2020 
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Rozvaha 
• k 30. 9. 2020 

Rozvaha 
• k 31. 12. 2020 

Účetní doklad 
• účetní doklad č. 2005-000109 ze dne 29. 5. 2020, z účtu 022 0100 částka -399.532,50 Kč na účet 

022 0500 částka 399.532,00 Kč, opravný doklad (náprava chyby z PH/2019) 
Účetnictví ostatní 

• ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2019: 
• Podklady pro schválení účetní závěrky obce: 
• Rozvaha k 31.12.2019 
• Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019 
• Příloha k 31.12.2019 
• Inventarizační zpráva ze dne 30.1.2020 – nebyly zjištěny žádné inv. rozdíly 
• Zpráva o výsledku PH obce za rok 2019 ze dne 4.5.2020 
• --- 
• Schválení účetní závěrky – usn. ZO č. 7/04/2020 ze dne 29.5.2020 
• Protokol o schválení účetní závěrky obce ze dne 29.5.2020 
• Protokol o uskutečněném přenosu (stavová zpráva) do CSÚIS: ze dne 11.6.2020 
•  
• Převedení výsledku hospodaření z účtu 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 

432 Výsledek hospodaření předcházejících účetních období – UD č. 2005-000108 ze dne 29.5.2020, 
ve výši: Kč 2.352.978,46 Kč 

• (hlavní kniha 04/2020) 
Účtový rozvrh 

• na rok 2020 
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 

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

• FIN 2-12 M k 30. 9. 2020 
Výkaz zisku a ztráty 

• k 30. 9. 2020 
Výkaz zisku a ztráty 

• k 31. 12. 2020 
Darovací smlouvy 

• zápis ZO ze dne 28. 2. 2020. schválena žádost TJ Sokol Doubravice, poskytnutí finančního příspěvku 
na rok 2000 formou daru ve výši 5.000,00 Kč 

• předpis: účetní doklad č. 2002-000090 ze dne 29. 2. 2020, částka 5.000,00 Kč 
• Darovací smlouva uzavřená dne 29. 2. 2020 
• obec Mečichov (dárce) a TJ Sokol Doubravice (obdarovaný) 
• předmět smlouvy: finanční dar ve výši 5.000,00 Kč 
• bankovní výpis č. 34, obrat ze dne 3. 3. 2020, debetní obrat částka 5.000,00 Kč 
• účetní doklad č. 20-801-00121 ze dne 3. 3. 2020, částka 5.000,00 Kč 

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím 
• Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 

2020, číslo smlouvy SDO/OREG/01920 uzavřená dne 15. 6. 2020 
• Jihočeský kraj (poskytovatel) a Obec Mečichov (příjemce) 
• účel: na realizaci "Úroky z úvěru – sml. č. 0270007200796 – výstavba 5 BJ" 
• k užití od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 
• výše a čerpání dotace: ve výši 8.000,00 Kč formou zálohové platby, činí max. 70 % z celkových 

uznatelných výdajů akce 
• vyúčtování a vypořádání dotace nejpozději do 15. 1. 2020 
• bankovní výpis č. 82, kreditní obrat ze dne 22. 6. 2020, částka 8.000,00 Kč 
• účetní doklad č. 20-801-00336 ze dne 22. 6. 2020, částka 8.000,00 Kč dotace na úroky z úvěru, 

položka 4122, UZ 710, nebylo zatím vypořádáno k 31. 12. 2020 
•  
• Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 

2020, číslo smlouvy SDO/OREG/506/20 uzavřena dne 2. 7. 2020 
• Jihočeský kraj (poskytovatel) a Obec Mečichov (příjemce) 



 Sp. zn.: OEKO-PŘ 55423/2020/hakr 
 

identifikátor DS:  kdib3rr tel:  386 720 111 IČ:  70890650 
e-podatelna:  posta@kraj-jihocesky.cz fax:  386 359 069 DIČ:  CZ70890650 
  Stránka 10 z 11 
 
 

• účel: investiční dotace na realizaci "Rekonstrukce vytápění budovy pohostinství" 
• k užití od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 
• výše a čerpání dotace: ve výši 290.000,00 Kč, činí max. 60 % z celkových uznatelných výdajů akce 
• vyúčtování a vypořádání dotace nejpozději do 15. 1. 2020 
• bankovní výpis č. 094, kreditní obrat ze dne 22. 7. 2020, částka 290.000,00 Kč 
• účetní doklad č. 20-801-00392 ze dne 22. 7. 2020, částka 290.000,00 Kč investiční dotace 

rekonstrukce vytápění budovy pohostinství, položka 4222, UZ 711 
• Vyúčtování účelové dotace ze dne 16. 12. 2020, celkové výdaje obce ve výši 527.486,00 Kč, tj. 

54,98 % 
• Oznámení – vyúčtování POV ze dne 18. 12. 2020, k vyúčtování účelové dotace POV (účet 374) došlo 

ke dni 17. 12. 2020 
• účetní doklad č. 2012-000070 ze dne 18. 12. 2020, částka 290.000,00 Kč, vyúčtování účelové dotace 

POV ""Rekonstrukce vytápění budovy pohostinství" 
Smlouvy o dílo 

• Smlouva o dílo č. 1/2020 uzavřená dne 12. 6. 2020 
• zhotovitel: František Klečka se sídlem Mečichov 
• předmět smlouvy: "Rekonstrukce vytápění budovy pohostinství" 
• cena díla: celková cena ve výši 527.810,47 Kč vč. DPH, bez DPH částka 436.207,00 Kč 

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) 
• Žádost o směnu dvou částí obecního pozemku za část pozemku žadatele M. Z. ze dne 8. 11. 2019 
• Oznámení o nakládání s obecním majetkem  
• záměr směnit dvě části obecního pozemku p. č. 496/2 v k. ú. Mečichov o výměrách cca 99 m2 a 106 

m2 (druh pozemku ostatní plocha) 
• za část pozemku p.č. 497 v k. ú. Mečichov o výměře 126 m2 (druh pozemku trvalý travní porost) 
• zveřejněno od 6. 12. 2019 do 22. 12. 2019 
• příloha: katastrální mapa 
• směna schválena v ZO dne 27. 12. 2019 
• Směnná smlouva uzavřená dne 10. 4. 2020  
• mezi výlučným vlastníkem předmětu směny 1 M. Z. a výlučným vlastníkem předmětu směny 2 Obec 

Mečichov 
• sjednaná cena činí 4.000,00 Kč 
• účetní doklad č. 2004-000080 ze dne 10. 4. 2020 
• vyrozumění o provedeném vkladu do KN, právní účinky k 25. 9. 2020 
• nový stav: vlastnické právo Obec Mečichov p. č. 496/2, 2456 m2 ostatní plocha, p. č. 497/2, 128 m2 

trvalý travní porost 
• účetní doklad č. 2009-000097 ze dne 25. 9. 2020 směna pozemků 

Dokumentace k veřejným zakázkám 
• akce: "Rekonstrukce vytápění budovy pohostinství" 
• Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ze dne 17. 4. 2020 
• Zadávací dokumentace ze dne 17. 4. 2020 
• název VZ: "Rekonstrukce vytápění budovy pohostinství" 
• druh zadávacího řízení: VZ malého rozsahu 
• druh VZ: Na stavební práce 
• seznam podaných nabídek ze dne 29. 5. 2020 (3 x) 
• prezenční listina z otevírání obálek s nabídkami 
• protokol o posouzení nabídek na akci "Rekonstrukce vytápění budovy pohostinství" 
• vybrána firma František Klečka, IČO: 113 45 969, s částkou 527.810,47 Kč včetně DPH 
• v ZO dne 29. 5. 2020, usnesení č. 3/04/2020 
• oznámení o výběru dodavatele VZ malého rozsahu ze dne 30. 5. 2020 (3x) 
• Smlouva o dílo č. 1/2020 uzavřená dne 12. 6. 2020 
• zhotovitel: František Klečka se sídlem Mečichov 
• předmět smlouvy: "Rekonstrukce vytápění budovy pohostinství" 
• cena díla: celková cena ve výši 527.810,47 Kč vč. DPH, bez DPH částka 436.207,00 Kč 

Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.) 
• zaslána na KÚ dne 3. 6. 2020, lhůta pro zaslání zprávy o plnění do 30. 6. 2020 

 
 
 
Vnitřní předpis a směrnice 
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• Soubor vnitřních směrnice pro vedení účetnictví obce účinné od 1. 1. 2017 
• 22. Reálná hodnota majetku určeného k prodeji 
• 24. Zakázky malého rozsahu 
• 10. Směrnice o majetku 

Zprávy o plnění přijatých opatření (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.) 
• zasláno na KÚ 1. 6. 2020 
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