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Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pazderna,
IČ 00577073 za rok 2021
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.) na základě písemné žádosti ze dne 18. 6. 2021.

Funkce

Pověření č.

Identifikační
karta č.

Ing. Radka Smyčková Adamusová

kontrolor pověřený řízením

533/03/2021

2865

Ing. Alexandra Klajmonová

kontrolor

531/03/2021

2934

Kontrolní skupina

Dílčí přezkoumání hospodaření k datu 30. 9. 2021 bylo vykonáno dne 19. 10. 2021.
Místem provedení přezkoumání hospodaření byl Obecní úřad Pazderna.
Závěrečné přezkoumání hospodaření k datu 31. 12. 2021 bylo vykonáno dne 10. 3. 2022.
Místem provedení přezkoumání hospodaření byl Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Kontrolní úkon, jímž bylo přezkoumání zahájeno:
- doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2021 dne 6. 10. 2021.
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy:
- rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci územního celku dne 10. 3. 2022.

Zástupci územního celku, kteří byli součinní při realizaci závěrečného přezkoumání hospodaření:
- Bc. Jan Šeděnka, starosta
- Marcela Bartková, účetní
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Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s § 2 zákona č. 420/2004 Sb.:
-

plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
peněžní operace, týkající se sdružených prostředků,
finanční operace, týkající se cizích zdrojů,
hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky
ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí,
k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,
stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
ručení za závazky fyzických a právnických osob,
zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
účetnictví vedené územním celkem,
ověřování poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtované roky.

Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:
-

dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním
hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování,
souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Uvedené předměty přezkoumání byly ověřeny zejména na vybraném vzorku finančních, účetních
a majetkoprávních operací:
- akce "Pazderna - Obnova místních komunikací /ozn. - dle pasportu MK3/",
- akce "Rekonstrukce víceúčelového hřiště",
- darovací smlouvy ze dne 1. 2. 2021, ze dne 15. 6. 2021 a ze dne 27. 1. 2021,
- odměňování členů zastupitelstva obce,
- pořízení majetku,
- smlouva o poskytnutí finančního příspěvku ze dne 5. 3. 2021.

Mimo výše uvedené operace byly ověřeny rovněž písemnosti uvedené ve „Vybraném kontrolním vzorku“.
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A. Závěr přezkoumání hospodaření za rok 2021
A.1 Při přezkoumání hospodaření dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.


nebyly dle § 10 odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky.

A.2 Identifikace rizik vyplývajících ze zjištění uvedených ve zprávě


při přezkoumání hospodaření za rok 2021 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

A.3 Podíly pohledávek, závazků a zastaveného majetku
Dle předložených výkazů lze konstatovat, že
 podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
(celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila Kč 0,00)
 podíl závazků na rozpočtu územního celku
(celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 323.333,00)
 podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0,05 %
2,42 %
0,00 %

A.4 Rozpočtová odpovědnost obce


podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky

0,00 %

Dle předložených výkazů lze konstatovat, že dluh územního celku nepřekročil k rozvahovému dni 60 %
průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

B. Přijetí a plnění opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných
při přezkoumání hospodaření za rok 2020
Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyl
územní celek povinen přijmout opatření k nápravě.
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C. Jiná upozornění
V souvislosti se změnami některých právních předpisů upozorňujeme na:

-

novelu zákona č. 250/2000 Sb., a to ustanovení § 10a odst. 3 písm. f), podle kterého má žádost
o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc obsahovat mimo jiné údaje o skutečném majiteli právnické
osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů
a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li
se o evidující osobu. V souvislosti s tím doporučujeme prověřit a případně upravit vzory žádostí, které
poskytujete žadatelům nebo zveřejňujete na svých webových stránkách,

-

novou vyhlášku č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, účinnost od 1. 1. 2022.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je zároveň návrhem zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření a konečným zněním zprávy se stává v případě, že územní celek
nevyužije možnosti podat písemné stanovisko dle § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb.
Stanovisko se doručuje kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.

V této zprávě jsou zapracovány výsledky uvedené v zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření
i výsledky konečného přezkoumání hospodaření územního celku.
Zpráva nevylučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů.
Všechny zapůjčené dokumenty byly územnímu celku vráceny.
Zástupci územního celku prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání
a o okolnostech vztahujících se k němu.

Datum vyhotovení: 17. 3. 2022

Zprávu zpracovaly:
Ing. Radka Smyčková Adamusová,
kontrolor pověřený řízením

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Ing. Alexandra Klajmonová,
kontrolor

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem
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Vybraný kontrolní vzorek:
akce "Pazderna - Obnova místních komunikací /ozn. - dle pasportu MK3/"
- administraci veřejné zakázky zajišťuje společnost Dobrá zakázka s.r.o.,

podklady k výběrovému řízení:
-

-

zadávací dokumentace obsahující zadávací podmínky, doložená odeslaná datová zpráva - datová
schránka (datum a čas dodání: 14. 6. 2021, 3 ks),
rozhodnutí zadavatele o ustanovení komise pro otevírání nabídek a hodnocení nabídek ze dne
14. 6. 2021,
zpráva o hodnocení nabídek ze dne 28. 6. 2021 (včetně seznamu nabídek - 3 nabídky, výsledku
hodnocení - dále viz zpráva o hodnocení nabídek), čestné prohlášení ze dne 28. 6. 2021,
usnesení zastupitelstva obce č. 19/3/2021 ze dne 8. 7. 2021 - zastupitelstvo obce rozhodlo na základě
zprávy o hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem "Pazderna - Obnova místních
komunikací /ozn. - dle pasportu MK3/" o výběru dodavatele,
oznámení rozhodnutí zadavatele ze dne 12. 7. 2021 (výsledek hodnocení), e-mail ze dne 12. 7. 2021
(oznámení o rozhodnutí zadavatele),

smlouva o dílo:
-

-

smlouva o dílo uzavřená dne 28. 7. 2021 se zhotovitelem SWIETELSKY stavební s.r.o. (SWIETELSKY
stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava) na provedení díla "Pazderna - Obnova
místních komunikací /ozn. - dle pasportu MK3/", obec Pazderna - "objednatel",
celková cena za dílo činí Kč 1.924.674,10 včetně DPH,
smlouva o dílo uveřejněna na profilu zadavatele dne 4. 8. 2021,
zápis o předání a převzetí dokončených staveb a jejich ucelených částí ze dne 6. 9. 2021,
rozpočtové opatření č. 5/2021 schváleno zastupitelstvem obce dne 8. 7. 2021 a zveřejněno dne
27. 7. 2021,

účetní doklady:
-

účetní doklad č. 1234 ze dne 14. 9. 2021 (předpis) a č. 2607 ze dne 20. 9. 2021 (úhrada ve výši
Kč 1.924.674,10 včetně DPH),
výše skutečně uhrazené ceny zveřejněna na profilu zadavatele dne 18. 10. 2021,

související náklady:
-

objednávka ze dne 13. 4. 2021 zaslaná společnosti Dobrá zakázka s.r.o. - předmětem je poskytování
komplexní služby realizace zadávacího řízení v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek,
kalkulace nabídkové ceny činí u veřejné zakázky malého rozsahu Kč 18.150,- včetně DPH - dále
viz cenová nabídka ze dne 12. 3. 2021, předání kompletní spisové dokumentace společností Dobrá
zakázka s.r.o., účetní doklady č. 1258 ze dne 22. 10. 20221 (předpis) a č. 2674 ze dne 25. 10. 2021
(úhrada ve výši Kč 18.150,- včetně DPH),

akce "Rekonstrukce víceúčelového hřiště"
- administraci veřejné zakázky zajišťuje společnost Dobrá zakázka s.r.o.,

podklady k výběrovému řízení:
-

zadávací dokumentace obsahující zadávací podmínky, výzva k podání nabídky - email ze dne
12. 7. 2021 (odeslán 3 dodavatelům),
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rozhodnutí zadavatele o ustanovení komise pro otevírání nabídek a hodnocení nabídek ze dne
26. 7. 2021,
zpráva o hodnocení nabídek ze dne 28. 7. 2021 (včetně seznamu nabídek - 3 nabídky, výsledku
hodnocení - dále viz zpráva o hodnocení nabídek), čestné prohlášení ze dne 28. 7. 2021,
usnesení zastupitelstva obce č. 20/3/2021 ze dne 4. 8. 2021 - zastupitelstvo obce rozhodlo na základě
zprávy o hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu pod názvem "Rekonstrukce
víceúčelového hřiště" o výběru dodavatele,
oznámení rozhodnutí zadavatele ze dne 6. 8. 2021 (výsledek hodnocení), e-mail ze dne 6. 8. 2021
(oznámení o rozhodnutí zadavatele),

smlouva o dílo:
-

smlouva o dílo uzavřená dne 1. 9. 2021 se zhotovitelem GLOBAL SPORT ČUPA s. r. o. na akci s názvem
„Rekonstrukce víceúčelového hřiště“, objednatel - obec Pazderna,
předmět smlouvy vymezen v článku III. smlouvy o dílo,
doba a místo plnění - do 31. 5. 2022 (článek IV. smlouvy o dílo),
cena za dílo činí Kč 1.925.243,26 včetně DPH (cena bez DPH činí Kč 1.591.110,13),
smlouva o dílo zveřejněná na profilu zadavatele 2. 9. 2021,
usnesení zastupitelstva obce č. 20/3/2021 ze dne 4. 8. 2021,
cena za plnění smlouvy v předchozím kalendářním roce (rok 2021) uveřejněna na profilu zadavatele
dne 4. 2. 2022,
harmonogram prací pro rok 2021 ze dne 1. 9. 2021,
výdaj roku 2021 rozpočtově kryt rozpočtovým opatřením č. 7/2021 (schváleno zastupitelstvem obce
dne 4. 8. 2021 a zveřejněno dne 25. 8. 2021),

účetní doklady:
-

účetní doklady č. 1295 ze dne 7. 12. 2021 (předpis) a č. 2753 ze dne 10. 12. 2021 (úhrada ve výši
Kč 121.614,58 včetně DPH),
účetní doklady č. 1330 ze dne 15. 11. 2021 (předpis) a č. 2731 ze dne 30. 11. 2021 (úhrada ve výši
Kč 69.426,- včetně DPH) a opravný doklad č. 9006 ze dne 31. 12. 2021,

související náklady:
-

cenová nabídka ze dne 12. 3. 2021 od společnosti Dobrá zakázka s.r.o.- předmětem nabídky
je poskytnutí komplexní služby realizace zadávacího řízení v souladu se zákonem o zadávání veřejných
zakázek, kalkulace nabídkové ceny činí u veřejné zakázky malého rozsahu činí Kč 18.150,- včetně DPH
- dále viz cenová nabídka ze dne 12. 3. 2021, objednávka ze dne 10. 6. 2021, účetní doklady č. 1257
ze dne 22. 10. 2021 (předpis) a č. 2675 ze dne 25. 10. 2021 (úhrada ve výši Kč 18.150,-),

darovací smlouvy ze dne 1. 2. 2021, ze dne 15. 6. 2021, ze dne 27. 1. 2021 a ze dne 10. 12. 2021

darovací smlouva ze dne 1. 2. 2021
-

darovací smlouva ze dne 1. 2. 2021 na poskytnutí finančního daru ve výši Kč 30.000,- Sboru
dobrovolných hasičů Pazderna,
schváleno zastupitelstvem obce dne 14. 12. 2020 usnesením č. 16/7/2020,
účetní doklady č. 2129 ze dne 1. 2. 2021 a č. 1022 ze dne 24. 2. 2021,
finanční krytí zajištěno ve schváleném rozpočtu na rok 2021,
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darovací smlouva ze dne 15. 6. 2021
-

darovací smlouva ze dne 15. 6. 2021 na poskytnutí finančního daru ve výši Kč 3.000,- Základní škole
Dobrá na zajištění projektu "Rozhýbejme naši školu, pojďme do toho a všichni spolu!" v roce 2021,
schváleno zastupitelstvem obce dne 7. 6. 2021 usnesením č. 18/8/2021,
účetní doklad č. 2433 ze dne 30. 6. 2021,
finanční krytí zajištěno ve schváleném rozpočtu na rok 2021,

darovací smlouva ze dne 27. 1. 2021
-

darovací smlouva ze dne 27. 1. 2021 uzavřená s dárcem obcí Horní Bludovice na darování vozidla
Karosa Liaz - cisternová automobilová stříkačka, v hodnotě Kč 300.000,-,
schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 16/13/2020 ze dne 14. 12. 2020,
protokol o fyzickém předání a převzetí majetku ze dne 31. 1. 2021,
účetní doklad č. 4001 ze dne 31. 1. 2021, inv. č. 1057,

darovací smlouva ze dne 10. 12. 2021
-

darovací smlouva uzavřená dne 10. 12. 2021 s dárcem - Zemědělské družstvo vlastníků Nošovice, obec
Pazderna - strana "obdarovaná",
dárce touto smlouvou daruje obdarovanému finanční částku ve výši Kč 50.000,-,
účetní doklady č. 1301 ze dne 10. 12. 2021 a č. 2800 ze dne 27. 12. 2021,

odměňování členů zastupitelstva obce
- usnesení zastupitelstva obce č. 2/12/2018 ze dne 10. 12. 2018 - stanovení odměn neuvolněným
členům zastupitelstva obce s účinností od 1. 1. 2019,
- mzdové listy os. č. 2016, 190, 155, 1130, 1180, 193 a č. 199 za období 1-9/2021,
- dohoda o provedení práce ze dne 18. 12. 2020 uzavřená s neuvolněným členem zastupitelstva obce
os. č. 1180 - na období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 jako řidič auta BONETTI, schváleno usnesením
zastupitelstva obce č. 16/11/2020 ze dne 14. 12. 2020,

mimořádná odměna:
-

pozvánka na zasedání zastupitelstva obce na 30. 6. 2021 včetně programu jednání (samostatný bod
9 - Mimořádná odměna místostarostovi obce) zveřejněna na úřední desce obce od 30. 6. do 9. 7. 2021,
usnesení zastupitelstva obce č. 19/8/2021 ze dne 8. 7. 2021 schválení mimořádné odměny
místostarostovi obce včetně zdůvodnění, mzdový list os. č. 2016 za 7/2021,

pořízení majetku
- kopírovací stroj - účetní doklady č. 1050 ze dne 8. 3. 2021 a č. 2149 ze dne 9. 3. 2021, inv. č. 1058,
účetní doklad č. 4008 ze dne 5. 3. 2021, objednávka ze dne 3. 3. 2021, 3 cenové nabídky doručeny
e-mailem dne 2. 3. 2021,
- notebook HP 250 G7 - účetní doklady č. 1069 ze dne 16. 3. 2021 a č. 2191 ze dne 22. 3. 2021, inv. č.
2350, účetní doklad č. 4009 ze dne 16. 3. 2021,
- kontrolní šachta na hřbitově - účetní doklady č. 1181 ze dne 23. 7. 2021 a č. 2511 ze dne 28. 7. 2021,
inv. č. 1059, účetní doklad č. 4017 ze dne 23. 7. 2021,
- řadový věšák oboustranný pojízdný (4 ks) - účetní doklady č. 1219 ze dne 6. 9. 2021 a č. 2581 ze dne
14. 9. 2021, inv. č. 2351 - 2354, účetní doklad č. 4025 ze dne 6. 9. 2021,
- finanční krytí zajištěno ve schváleném rozpočtu na rok 2021,
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pořízení majetku
- kalové čerpadlo Honda WT 30 - účetní doklady č. 1307 ze dne 15. 12. 2021 a č. 2801 ze dne
27. 12. 2021, inv. č. 1061, účetní doklad č. 4037 ze dne 15. 12. 2021,
- elektrocentrála Honda ECT 7000 - účetní doklady č. 1341 ze dne 26. 11. 2021 a č. 2738 ze dne
3. 12. 2021, inv. č. 1060, účetní doklad č. 4034 ze dne 22. 11. 2021,
- pořízení vybavení pro JSDH Pazderna, předávací protokol DDHM dle seznamu ze dne 22. 11. 2021,
inv. č. 2355 - 2371, účetní doklady č. 1341 ze dne 26. 11. 2021, č. 2738 ze dne 3. 12. 2021 a č. 4035
ze dne 22. 11. 2021,
- finanční krytí zajištěno rozpočtovým opatřením č. 9 (schváleno zastupitelstvem obce dne 16. 9. 2021
a zveřejněno na internetových stránkách obce dne 15. 10. 2021),
smlouva o poskytnutí finančního příspěvku ze dne 5. 3. 2021
- smlouva o poskytnutí finančního příspěvku ze dne 5. 3. 2021 uzavřená s poskytovatelem příspěvku
firmou Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. ve výši Kč 25.000,- za účelem zajištění akce "Podpora
kulturních akcí a pořízení vybavení do kulturního zařízení obce",
- usnesení zastupitelstva obce bod č. 16/9/2020 ze dne 14. 12. 2020,
- účetní doklad č. 1047 ze dne 5. 3. 2021 a č. 2199 ze dne 26. 3. 2021,
- rozpočtové opatření č. 1/2021 - schváleno starostou obce dne 1. 3. 2021 a zveřejněno dne 31. 3. 2021,
smlouvy o dílo

smlouva o dílo
-

-

smlouva o dílo uzavřená dne 10. 11. 2021 se zhotovitelem SWIETELSKY stavební s.r.o. na provedení
díla s názvem "Chodník v obci Pazderna - část B", objednatel - obec Pazderna,
předmět smlouvy vymezen v článku III. smlouvy o dílo,
cena za dílo činí Kč 7.779.648,05 včetně DPH,
usnesení zastupitelstva obce č. 21/4/2021 ze dne 16. 9. 2021,
smlouva o dílo zveřejněna na profilu zadavatele dne 17. 11. 2021,
cena za plnění smlouvy v předchozím kalendářním roce (rok 2021) uveřejněna na profilu zadavatele
dne 4. 2. 2022,
rekapitulace objektů stavby a soupisu prací ze dne 17. 8. 2021, e-mail ze dne 25. 11. 2021 - plán
finančního čerpání na stavební práce "Chodník v obci Pazderna" za rok 2021 (SWIETELSKY stavební
s.r.o.),
výdaj roku 2021 rozpočtově kryt rozpočtovým opatřením č. 9/2021 (schváleno zastupitelstvem obce
dne 16. 9. 2021 a zveřejněno dne 15. 10. 2021),
rozpočtové opatření č. 13/2021 (schváleno starostou obce dne 29. 11. 2021 a zveřejněno dne
13. 12. 2021),

smlouva o dílo
-

smlouva o dílo uzavřená dne 10. 11. 2021 se zhotovitelem SWIETELSKY stavební s.r.o. na provedení
díla s názvem "Chodník v obci Pazderna - část A", objednatel - obec Pazderna,
předmět smlouvy vymezen v článku III. smlouvy o dílo,
cena za dílo činí Kč 13.473.508,86 včetně DPH,
usnesení zastupitelstva obce č. 21/3/2021 ze dne 16. 9. 2021,
smlouva o dílo zveřejněna na profilu zadavatele až dne 17. 11. 2021,
cena za plnění smlouvy v předchozím kalendářním roce (rok 2021) uveřejněna na profilu zadavatele
dne 4. 2. 2022,
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rekapitulace objektů stavby a soupisu prací ze dne 17. 8. 2021, e-mail ze dne 25. 11. 2021 - plán
finančního čerpání na stavební práce "Chodník v obci Pazderna" za rok 2021 (SWIETELSKY stavební
s.r.o.),
výdaj roku 2021 rozpočtově kryt rozpočtovým opatřením č. 9/2021 (schváleno zastupitelstvem obce
dne 16. 9. 2021 a zveřejněno dne 15. 10. 2021),
rozpočtové opatření č. 13/2021 (schváleno starostou obce dne 29. 11. 2021 a zveřejněno dne
13. 12. 2021),

smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ze dne 20. 9. 2021
- smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 04063/2021/RRC uzavřená dne
20. 9. 2021, obec Pazderna - "příjemce" dotace,
- účelové určení a výše dotace - poskytnutí investiční dotace v maximální výši 61,54 % celkových
skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu "Chodník v obci pazderna - 2. část"
maximálně však ve výši Kč 400.000,- účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů projektu - dále viz
smlouva o poskytnutí dotace,
- závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu nejpozději do 31. 7. 2023,
- usnesení zastupitelstva obce č. 19/4/2021 ze dne 8. 7. 2021,
- avízo o přijetí dotace doručeno dne 1. 10. 2021,
- účetní doklad č. 2631 ze dne 7. 10. 2021 (přijetí první splátky investiční dotace ve výši Kč 320.000,-),
- rozpočtové opatření č. 10/2021 (schváleno starostou obce dne 1. 10. 2021 a zveřejněno dne
26. 10. 2021),
dotace na výdaje spojené s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - ÚZ 98071
- účetní doklad č. 2577 ze dne 3. 9. 2021 ve výši Kč 31.000,- (příjem dotace),
- předběžné vyúčtování dotace ze dne 23. 11. 2021,
- účetní doklad č. 1331 ze dne 31. 12. 2021 - vyúčtování skutečně použité části dotace ve výši
Kč 13.751,-,
- rozpočtové krytí zajištěno rozpočtovým opatřením č. 8 (schváleno starostou obce dne 6. 9. 2021,
zveřejněno na internetových stránkách obce dne 4. 10. 2021),
- finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu
nebo státních finančních aktiv v roce 2021 ze dne 28. 1. 2022 (vratka Kč 17.249,-),
smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě ze dne 5. 5. 2021
- smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě ze dne 5. 5. 2021 uzavřená s fyzickými osobami (osoby
oprávněné), týkající se pozemku parc. č. 392 v k.ú. Pazderna, obec - strana "povinná", předmět
smlouvy vymezen v článku III. smlouvy,
- věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou úhradu ve výši Kč 5.000,-, věcné břemeno se sjednává
na dobu neurčitou, smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu smluvních stran,
- usnesení zastupitelstva obce č. 17/3/2021 ze dne 15. 3. 2021,
- účetní doklady č. 1115 ze dne 6. 5. 2021 a č. 2313 ze dne 13. 5. 2021 (pozemek zaúčtován
na samostatný analytický účet již v minulosti),
inventarizace majetku a závazků
- plán inventur za rok 2021 vydaný starostou obce dne 15. 9. 2021,
- inventarizační zpráva ze dne 7. 2. 2022,
- inventurní soupisy účtů 112, 261, 314, 331 a 472 k 31. 12. 2021,
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rozpočet a závěrečný účet
- návrh rozpočtu obce na rok 2021 zveřejněn v období od 24. 11. 2020 doposud,
- usnesení zastupitelstva obce č. 16/6/2020 ze dne 14. 12. 2020 – schválení rozpočtu obce na rok 2021,
schválený rozpočet obce na rok 2021 zveřejněn na internetových stránkách obce dne 11. 1. 2021,
- usnesení zastupitelstva obce č. 9/7/2019 ze dne 7. 11. 2019 - zmocnění starosty obce k provádění
rozpočtových opatření,
- návrh závěrečného účtu obce za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
zveřejněn v období od 19. 5. 2021 doposud,
- závěrečný účet obce za rok 2020 schválen zastupitelstvem obce dne 7. 6. 2021, usnesení č. 18/3/2021,
souhlasem s celoročním hospodařením bez výhrad, schválený závěrečný účet za rok 2020 zveřejněn
dne 2. 7. 2021,
výkazy
- výkaz
- výkaz
- výkaz
- výkaz
- výkaz
- výkaz

rozvaha sestavený k 30. 9. 2021 v Kč,
FIN 2-12 M sestavený k 30. 9. 2021 v Kč,
zisku a ztráty sestavený k 30. 9. 2021 v Kč,
rozvaha sestavený k 31. 12. 2021 v Kč,
FIN 2-12 M sestavený k 31. 12. 2021 v Kč,
zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2021 v Kč,

usnesení, zápisy, apod.
- usnesení zastupitelstva obce č. 18/4/2021 ze dne 7. 6. 2021 – schválení účetní závěrky obce Pazderna
za rok 2020 (sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2020),
- usnesení zastupitelstva obce č. 16/3/2020 ze dne 14. 12. 2020 - schválení Strategického plánu rozvoje
obce Pazderna 2021-2027,
ostatní
- pověření k zastupování ve věci přezkoumání hospodaření za rok 2021 ze dne 18. 10. 2021.
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Seznam použitých právních a jiných předpisů:
1. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
č. 128/2000 Sb.),
2. zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon č. 250/2000 Sb.),
3. zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících předpisů (rozpočtová
pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 218/2000 Sb.),
4. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 563/1991 Sb.),
5. vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky (dále jen vyhláška č. 410/2009 Sb.),
6. vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního
rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí
a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen vyhláška č. 5/2014 Sb.),
7. České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky
č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy),
8. vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška
č. 323/2002 Sb.),
9. zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 320/2001 Sb.),
10. vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška
č. 416/2004 Sb.),
11. zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (dále jen zákon č. 23/2017 Sb.),
12. zákon č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 25/2017 Sb.),
13. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen zákon č. 89/2012 Sb.),
14. zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen
zákon č. 90/2012 Sb.),
15. zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon č. 134/2016 Sb.),
16. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
č. 262/2006 Sb.),
17. zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen zákon č. 340/2015 Sb.),
18. vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků (dále jen vyhláška č. 270/2010 Sb.),
19. vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních
jednotek (dále jen vyhláška č. 220/2013 Sb.),
20. nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků (dále jen
nařízení vlády č. 318/2017 Sb.),
21. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) (dále jen zákon č. 255/2012 Sb.),
22. směrnice Ministerstva financí č.j. MF 62 970/2013/12-1204 o postupu obcí a krajů při financování voleb
(dále jen směrnice MF 62 970/2013/12-1204),
23. vnitřní předpisy územního celku.
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