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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 
obce Vyskytná 

se sídlem Vyskytná 74, 394 05  Vyskytná u Pelhřimova, IČO: 00249416 
za rok 2022 

 
 
Přezkoumání hospodaření za rok 2022 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným 
územnímu celku dne 17. října 2022 podle § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., 
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí 
(dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Přezkoumání bylo provedeno dne  
24. listopadu 2022 jako dílčí přezkoumání a dne 1. února 2023 jako konečné přezkoumání 
na základě žádosti obce v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření a podle  
§ 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Posledním kontrolním úkonem, který předcházel 
zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, bylo podání předběžné 
informace o kontrolních zjištěních a projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření dne 1. února 2023. 
 
 

Místo provedení přezkoumání: Obec Vyskytná 

 Vyskytná 74  

 394 05  Vyskytná u Pelhřimova 
 
 

Přezkoumání vykonaly: 

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc. Petra Kolínská 
  pověření číslo 20235076443_1 

- kontrolor: Ing. Jaroslava Leixnerová 
  pověření číslo 20225075025_7 

- kontrolor: Ing. Lenka Mifková  
  pověření číslo 20225075025_8 
 
 

Podklady předložili: Ing. Petr Blažek - starosta 

 Martina Bártů  - účetní 

  
 

Předmět přezkoumání: 

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání uvedené v § 2 odst. 1 a 2 
zákona o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno 
výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu  
a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění 
právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu. 
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A. Výsledek přezkoumání  

Při přezkoumání hospodaření obce Vyskytná nebyly zjištěny chyby a nedostatky 
s výjimkou nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které nebyly napraveny a 
jsou uvedeny v části B zprávy. 
 
 
 
B.  Plnění opatření při jatých k  nápravě chyb a nedostatků  

Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby 
a nedostatky nebo tyto nedostatky již byly napraveny.  
 
 
Při dílčím přezkoumání za rok 2022 byly zjištěny následující chyby a nedostatky: 
 
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně 
peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků 
 
Právní předpis: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů 
 
§ 11 odst. 4 - Schválený rozpočet územního samosprávného celku nebyl zveřejněn v 
souladu se zákonem., Obec Vyskytná schválila dne 19. 5. 2022 rozpočet na rok 2022, 
schválený rozpočet nebyl zveřejněn. 
nenapraveno 
 
 
§ 17 odst. 8 - Územní samosprávný celek nezveřejnil schválený závěrečný účet včetně 
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření v souladu se zákonem., Obec Vyskytná 
schválila závěrečný účet za rok 2021 zastupitelstvem obce dne 19. 5. 2022, schválený 
závěrečný účet nebyl zveřejněn. 
nenapraveno 
 
 
§ 28 odst. 1, 2, 3 - Zřizovatel neschválil své příspěvkové organizaci plán výnosů a nákladů., 
Obec Vyskytná neschválila své příspěvkové organizaci Základní školy a Mateřské školy 
Vyskytná rozpočet na rok 2022. Střednědobý výhled rozpočtu zřízené organizace nebyl 
předložen. 
nenapraveno 
 
 
§ 3 odst. 4 - Střednědobý výhled rozpočtu nebyl zveřejněn v souladu se zákonem., Obec 
Vyskytná schválila návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 až 2024 zveřejněn 
na úřední desce a internetových stránkách obce od 4. 5. 2022 do 19. 5. 2022, schválen 
zastupitelstvem obce dne 19. 5. 2022, schválený střednědobý výhled rozpočtu nebyl 
zveřejněn   
nenapraveno 
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C.  Závěr  
 
I.  Při přezkoumání hospodaření obce Vyskytná za rok 2022 
 

b y l y  z j i š t ě n y  n e d o s t a t k y   
uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření, a to: 

 
Nedostatky, spočívající v porušení rozpočtové kázně nebo ve vzniku přestupku podle 
zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních rozpočtů 

- Územní samosprávný celek nezveřejnil schválený závěrečný účet včetně zprávy o 
výsledku přezkoumání hospodaření v souladu se zákonem.  

- Střednědobý výhled rozpočtu nebyl zveřejněn v souladu se zákonem.  
- Schválený rozpočet územního samosprávného celku nebyl zveřejněn v souladu se 

zákonem.  
 
 

b y l y  z j i š t ě n y  c h y b y  a  n e d o s t a t k y ,  
které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) zákona  
o přezkoumávání hospodaření, a to: 

 
- Zřizovatel neschválil své příspěvkové organizaci plán výnosů a nákladů. 

 
II.  Rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít 

negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu: 
 

Při přezkoumání hospodaření za rok 2022 nebyla zjištěna rizika vyplývající z chyb 
uvedených v části C. I. této zprávy, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření 
územního celku v budoucnosti. 

 
 
III.  Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: 
 

Poměrový ukazatel Hodnota ukazatele 

Podíl pohledávek na rozpočtu 2,92 %  

Podíl závazků na rozpočtu 5,41 % 

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 0,00 % 

Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 1,94 % 

Ukazatel likvidity                                         3,20 
 
Komentář: Dlouhodobé závazky  
účet 455 (Dlouhodobé přijaté zálohy) - stav k 31. 12. 2022 ve výši 400 000 Kč 
 
 
Fiskální pravidlo (podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky) 0,00 % 

 
Dluh nepřekročil 60 % průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. 
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Za Krajský úřad Kraje Vysočina dne 1. února 2023 
 
 

Bc. Petra Kolínská 
…………………………………………………… 

kontrolor pověřený řízením přezkoumání 

 
Ing. Jaroslava Leixnerová 

…………………………………………………… 
kontrolor 

 
Ing. Lenka Mifková 

…………………………………………………… 
kontrolor - nepřítomna 

 
 

 
 

P o u č e n í  
 

Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je současně zprávou o výsledku 
přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného 
uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona o přezkoumávání hospodaření,  
k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání nebo 
okamžikem vzdání se práva podat písemné stanovisko územního celku. 
 
Návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl v souladu s ustanovením § 11 
zákona o přezkoumávání hospodaření projednán se starostou obce a o projednání byl 
vyhotoven úřední záznam o projednání návrhu zprávy. 
 
Územní celek má na základě § 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření právo 
doručit kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání písemné stanovisko k návrhu zprávy 
o výsledku přezkoumání hospodaření obsahující námitky ke kontrolním zjištěním  
a požadovat jeho přiložení ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, a to do 15 dnů 
ode dne předání návrhu této zprávy. 
 
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání 
hospodaření povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této 
zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci 
přezkoumávajícímu orgánu tj. Krajskému úřadu Kraje Vysočina, a to nejpozději do 15 dnů  
po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku. 
 
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona o přezkoumávání 
hospodaření povinen v informacích 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. 
 
Za nepřijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku 
přezkoumání hospodaření, za nepodání písemné informace o přijetí opatření a za neuvedení 
lhůty, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění 
přijatých opatření lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona  
o přezkoumávání hospodaření pokutu do výše 50 000 Kč. 
 
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje výsledky přezkoumání a přílohu 
Písemnosti využité pří přezkoumání obsahující 4 strany. 
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Rozdělovník:  

Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal 

1 1x Obec Vyskytná    do datové schránky 

1 1x Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly 



 

1 

PŘÍLOHA  
 
Písemnosti využité při přezkoumání  
 
Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Vyskytná byly využity následující 
písemnosti: 
 
Střednědobý výhled rozpočtu - návrh na roky 2023 až 2024 zveřejněn na úřední desce a 
internetových stránkách obce od 4. 5. 2022 do 19. 5. 2022, schválen zastupitelstvem obce 
dne 19. 5. 2022, schválený střednědobý výhled rozpočtu nebyl zveřejněn. 
Pravidla rozpočtového provizoria - pro rok 2022 schválena zastupitelstvem obce dne  
30. 12. 2021, zveřejněna dne 1. 1. 2022 na internetových stránkách obce, na úřední desce 
zveřejněno oznámení, kde jsou zveřejněna v elektronické podobě a kde je možno 
nahlédnout do listinné podoby  
Návrh rozpočtu - na rok 2022 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách  
od 4. 5. 2022 do 19. 5. 2022 
Schválený rozpočet - na rok 2022 schválen zastupitelstvem obce dne 19. 5. 2022, schválený 
rozpočet na roky 2022 nebyl zveřejněn. 
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - dopisem ze dne 27. 3. 2022 pro 
příspěvkovou organizaci „Základní škola a Mateřská škola Vyskytná“, stanoveny 
zastupitelstvem obce dne 30. 12. 2021 
Rozpočtová opatření - schválena starostou (pravomoc schválena zastupitelstvem obce dne 
15. 11. 2018):  
- č. 1 dne 20. 5. 2022, zveřejněno dne 1. 6. 2022  
- č. 3 dne 31. 5. 2022, zveřejněno dne 1. 6. 2022  
schválena zastupitelstvem:  
- č. 5 dne 28. 7. 2022, zveřejněno dne 3. 8. 2022  
schválená rozpočtová opatření zveřejněna na internetových stránkách obce, na úřední desce 
zveřejněno oznámení, kde jsou zveřejněna a kde je možno nahlédnout do listinné podoby 
Závěrečný účet - návrh za rok 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 
zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 4. 5. 2022 do 19. 5. 2022, 
schválen bez výhrad zastupitelstvem obce dne 19. 5. 2022, schválený závěrečný účet nebyl 
zveřejněn. 
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 30. 9. 2022 
Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 30. 9. 2022 
Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2022 
Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2022 
Kniha došlých faktur - předložena ke dni 30. 9. 2022 (faktura č. 20220001 až 20220312) 
Kniha odeslaných faktur - předložena ke dni 30. 9. 2022 (faktura č. 2022001 až 2022036) 
Faktury  
- č. 280000551 ze dne 31. 1. 2022 (KDF č. 20220016) dodavatel JP-KONTAKT, s.r.o.  
IČO 25922378 na částku 20 134 Kč vč. DPH za pořízení 1 ks teleskopického ramene,  
1 ks odběrové židle se dvěma područkami, 5 ks velkých košů, 2 ks nerezových košů atd., 
uhrazena dne 9. 2. 2022 výpis č. 032 (Česká spořitelna, a.s.), zaúčtováno na účet 558 (028) 
a 501 (902) 
- č. 05/22 ze dne 10. 3. 2022 (KDF č. 20220054) dodavatel Jaroslava Kotounová  
IČO 00249416 na částku 477 142,91 Kč vč. DPH za provedené práce na výstavbě pravé 
části hřbitovní zdi, uhrazena dne 22. 3. 2022 výpis č. 066 (Česká spořitelna, a.s.), 
zaúčtováno na účet 042 opravným účetním dokladem č. 920005 ze dne 30. 4. 2022 
- č. 220100018 ze dne 17. 3. 2022 (KDF č. 20220059) dodavatel PROJEKT CERNTRUM 
NOVA s.r.o. IČO 28094026 na částku 102 850 Kč vč. DPH za vypracování projektové 
dokumentace k územnímu řízení na akci "ZTV pro rodinné domy v obci Vyskytná, lokalita 
Mařetinka - II. etapa", uhrazena dne 31. 3. 2022 výpis č. 073 (Česká spořitelna, a.s.), 
zaúčtováno na účet 042 
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- č. 22038 ze dne 16. 4. 2022 (KDF č. 20220094) dodavatel Petr Paclík - elektroslužby  
IČO 49027387 na částku 174 687 Kč vč. DPH za provedené práce na veřejném osvětlení 
Sedliště, uhrazena dne 27. 4. 2022 výpis č. 095 (Česká spořitelna, a.s.), zaúčtováno na účet 
042 (021) 
- č. 20220007 ze dne 2. 6. 2022 (KDF č. 20220176) dodavatel Olga Bártová IČO 5052963 na 
částku 135 355 Kč vč. DPH za dodávku stromků - buk lesní, jedle bělokorá a javor klen, 
uhrazena dne 16. 6. 2022 výpis č. 135 (Česká spořitelna, a.s.), zaúčtováno na účet 501 
- č. 224055066 ze dne 24. 6. 2022 (KDF č. 20220196) dodavatel B2B Partner s.r.o.  
IČO 27830306 na částku 34 780,24 Kč vč. DPH za pořízení 8 ks konferenčních stolů, 
uhrazena dne 27. 6. 2022 výpis č. 145 (Česká spořitelna, a.s.), zaúčtováno  
na účet 558 (028) 
- č. 220100034 ze dne 5. 9. 2022 (KDF č. 20220268) dodavatel Jan Sekanina IČO 76206025 
na částku 182 550 Kč vč. DPH za zemní práce srpen 2022 v rámci opravy vodovodní 
přípojky do budovy ZŠ Vyskytná, vodovodního uzávěru do byt. domu, opravy dešťové 
kanalizace, čištění koryta potoku v obci, úpravy okolo vodojemu, uhrazena dne 20. 9. 2022 
výpis č. 205 (Česká spořitelna, a.s.), zaúčtováno na účet 511, 518 
Bankovní výpisy - předloženy ke dni 30. 9. 2022 (Česká spořitelna a.s. 2x, ČNB - běžné 
účty) 
Účetní doklady - za 20. 9. 2022 (doklady k bankovnímu výpisu Česká spořitelna, a.s. č. 205) 
Pokladní kniha - předložena ke dni 30. 9. 2022 (příjmové a výdajové pokladní doklady  
č. 22000001 až 22000603) 
Pokladní doklady - za měsíc září 2022 (příjmové a výdajové pokladní doklady č. 22000560 
až 22000603) 
Evidence poplatků - předložena ke dni 30. 9. 2022 (TKO, psi) 
Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku ke dni 30. 9. 2022 (021, 022, 028, 
031, 042 a 902) 
Mzdová agenda - rekapitulace mezd za měsíc září 2022 
Odměňování členů zastupitelstva - platné pro rok 2022 
Účetnictví ostatní  
- Účetní závěrka obce za rok 2021 schválena zastupitelstvem obce dne 19. 5. 2022 
- Účetní závěrka příspěvkové organizace „Základní škola a Mateřská škola Vyskytná“ za rok 
2021 schválena zastupitelstvem obce dne 19. 5. 2022 
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej)  
- Kupní smlouva (obec jako kupující) ze dne 30. 7. 2022 (prodávající Hana B. nar. 1963, 
Jaroslav Č. nar. 1960, Josef Č. nar. 1965, František K. nar. 1946, Josef K. nar. 1941, Marie 
K. nar. 1959) s právními účinky vkladu ke dni 2. 8. 2022, nákup schválen zastupitelstvem 
obce dne 28. 7. 2022, kupní cena ve výši 3 169 650 Kč uhrazena dne 1. 8. 2022 výpis č. 169 
(Česká spořitelna, a.s.)  
- Kupní smlouva (obec jako prodávající) ze dne 19. 4. 2022 (kupující Dagmar B. nar. 1965)  
s právními účinky vkladu ke dni 26. 4. 2022, prodej schválen zastupitelstvem obce dne  
29. 4. 2021, záměr prodeje zveřejněn od 14. 4. 2021 do 29. 4. 2021, kupní cena ve výši  
13 000 Kč uhrazena v hotovosti dne 25. 4. 2022 (příjmový pokladní doklad č. 22000287) 
- Kupní smlouva (obec jako kupující) ze dne 25. 3. 2022 (prodávající PROFIsekačky Ondřej 
Smítka Čechtice) na nákup vertikutátoru s noži a závěsu a servis traktoru Starjet  dle 
objednávky č. 212100077 z 16. 3. 202, kupní cena ve výši 45 200 Kč uhrazena dne  
30. 3. 2022 výpis č. 072 (Česká spořitelna a.s.), zaúčtováno na účet 022 
Darovací smlouvy  
- Darovací smlouva (obec jako dárce) ze dne 22. 9. 2022 (obdarovaný Římskokatolická 
farnost Vyskytná IČO 65041526), finanční dar ve výši 4 700 Kč (náklady na realizaci akce 
Fixáž odkrytých sond nástěnných maleb v kostele ve Vyskytné), poskytnutí daru schváleno 
zastupitelstvem obce dne 30. 12. 2021, dar vyplacen dne 11. 10. 2022 výpis č. 218 (Česká 
spořitelna, a.s.)  
- Darovací smlouva (obec jako dárce) ze dne 23. 5. 2022 (obdarovaný Centrum LADA z.s. 
IČO 26518252), finanční dar ve výši 5 000 Kč (náklady na činnost obdarovaného), poskytnutí 



                                                                                                                                                          3 

daru schváleno zastupitelstvem obce dne 19. 5. 2022, dar vyplacen dne 30. 5. 2022 výpis  
č. 123 (Česká spořitelna, a.s.) 
Dohoda o provedení práce ze dne 1. 3. 2022 (práce výkopové, natěračské, úklidové, sečení 
zeleně a drobné opravy, údržba obecních komunikací - odklízení sněhu, os. č. 9907), za září 
2022 sjednána odměna 3 250 Kč, vyplacena v měsíci říjnu 2022 (Česká spořitelna, a.s.) 
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - konaných ve dnech 30. 12. 2021, 3. 3.,  
19. 5., 28. 7., 21. 9. 2022 
 
Při druhém dílčím přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti: 
 
Střednědobý výhled rozpočtu - návrh na roky 2024 až 2028 zveřejněn na úřední desce a 
internetových stránkách obce od 12. 12. 2022 do 29. 12. 2022, schválen zastupitelstvem 
obce dne 29. 12. 2022, schválený střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn dne 29. 12. 2022 
na internetových stránkách obce, na úřední desce zveřejněno oznámení, kde je zveřejněn v 
elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do listinné podoby 
Rozpočtová opatření - schválena starostou (pravomoc schválena zastupitelstvem obce dne 
20. 10. 2022):  
- č. 13 dne 21. 10. 2022, zveřejněno dne 1. 11. 2022 
- č. 15 dne 27. 10. 2022, zveřejněno dne 1. 11. 2022  
- č. 18 dne 14. 11. 2022, zveřejněno dne 15. 11. 2022 
schválena zastupitelstvem 
- č. 21 dne 29. 12. 2022, zveřejněno dne 29. 12. 2022 
schválená rozpočtová opatření zveřejněna na internetových stránkách obce, na úřední desce 
zveřejněno oznámení, kde jsou zveřejněna a kde je možno nahlédnout do listinné podoby 
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2022 
Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2022 
Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2022 
Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2022 
Kniha došlých faktur - předložena ke dni 31. 12. 2022 (faktury č. 20220001 až 20220411) 
Kniha odeslaných faktur - předložena ke dni 31. 12. 2022 (faktury č. 2022001 až 2022051) 
Faktury  
- č. 2201248 ze dne 5. 12. 2022 (KDF č. 20220395) dodavatel VoKa ekologické stavby, spol. 
s r.o. IČO 46680331 na částku 85 902,20 Kč vč. DPH za montážní práce na vodovodu, 
uhrazena dne 19. 12. 2022 výpis č. 269 (Česká spořitelna, a.s.), zaúčtováno na účet 042 
- č. 2244600397 ze dne 13. 12. 2022 (KDF č. 20220380) dodavatel AGROZET České 
Budějovice, a.s. IČO 28113128 na částku 75 811,27 Kč vč. DPH za opravu traktoru proxima, 
uhrazena dne 9. 12. 2022 výpis č. 261 (Česká spořitelna, a.s.), zúčtováno na účet 511 
- č. 1623147355 ze dne 3. 12. 2022 (KDF č. 20220387) dodavatel HP TRONIC Zlín, spol.  
s r.o. IČO 49973053 na částku 8 040 Kč vč. DPH za sklokeramický sporák Mora C 5244 CW 
bílý, uhrazena dne 4. 12. 2022 výpis č. 258 (Česká spořitelna, a.s.), zaúčtováno na účet 558 
(028), inventární č. BH-000008 
- č. 22800027 ze dne 1. 11. 2022 (KDF č. 20220357) dodavatel Petr Štefl IČO 05663547 na 
částku 60 577,44 Kč vč. DPH za těžbu a manipulaci dřeva - dohodnutá cena, uhrazena dne 
15. 11. 2022 výpis č. 245 (Česká spořitelna, a.s.), zaúčtováno na účet 518 
- č. 1022008 ze dne 13. 4. 2022 (KDF č. 20220087) dodavatel Miroslav Šereda - Truhlářství 
IČO 65986105 na částku 241 516 Kč vč. DPH za výrobu kuchyňské linky a regálů do 
knihovny, zápočet zálohy ve výši 58 000 Kč na základě zálohové faktury č. 1022001 
uhrazené dne 1. 2. 2022 výpis č. 026 (Česká spořitelna, a.s.), doplatek ve výši 183 516 Kč 
uhrazen dne 20. 4. 2022 výpis č. 089 (Česká spořitelna, a.s.), zaúčtováno na účet 042, 
zaevidováno do majetku (účet 022), inv. č. MLK-00001 - MLK - 00003 
Bankovní výpisy - předloženy ke dni 31. 12. 2022 (Česká spořitelna a.s. 2x, ČNB - běžné 
účty) 
Účetní doklady - za měsíc prosinec 2022 (doklady k bankovním výpisům Česká spořitelna, 
a.s. č 264 - 278) 
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Pokladní kniha - předložena ke dni 31. 12. 2022 (příjmové a výdajové pokladní doklady  
č. 22000001 až 22000753) 
Pokladní doklady - za měsíc prosinec 2022 (příjmové a výdajové pokladní doklady  
č. 22000716 až 22000753) 
Evidence poplatků - předložena ke dni 31. 12. 2022 (TKO, psi, z pobytu) 
Inventurní soupisy majetku a závazků - ke dni 31. 12. 2022 
- Plán inventur ze dne 2. 12. 2022 
- Prezenční listina ze školení inventurní komise ze dne 2. 12. 2022 
- Inventarizační zpráva ze dne 24. 1. 2023 
Mzdová agenda - předložena rekapitulace mezd za měsíc prosinec 2022 
Účetnictví ostatní - účetní výkazy a účetní záznamy zpracovány ke dni 31. 1. 2023 
Smlouvy o dílo  
- Smlouva o dílo č. S23-043-0115 uzavřena dne 27. 9. 2022 na akci "ZTV Vyskytná - Mezi 
silnicemi - komunikace" dodavatel SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní 
stavby VÝCHOD, IČO 48035599, cena díla 574 910,91 Kč bez DPH (695 642,19 Kč vč. 
DPH), zveřejněna na profilu zadavatele dne 6. 10. 2022 uzavření smlouvy schváleno 
zastupitelstvem obce dne 21. 9. 2022 
- faktura přijatá č. 04336310 ze dne 8. 12. 2022 (KPF 2022386), dodavatel SWIETELSKY 
stavební s.r.o IČO 48035599 ve výši 695 642,19 Kč vč. DPH za provedené stavební práce 
za období 11/2022 na akci: ZTV Vyskytná - mezi silnicemi, uhrazena dne 19. 12. 2022, výpis 
č. 269 (Česká spořitelna a.s.), zaúčtováno na účet 021, zaevidováno do majetku dne  
30. 11. 2022, inventární číslo OÚBS-165, skutečně uhrazená cena byla zveřejněna na profilu 
zadavatele 
Smlouvy o převodu majetku (prodej) - kupní smlouva (obec jako prodávající) ze dne  
19. 1. 2022 (kupující Ing. Pavel V. nar. 1986) s právními účinky vkladu ke dni 28. 1. 2022, 
prodej schválen zastupitelstvem obce dne 30. 12. 2021, záměr prodeje zveřejněn od  
15. 12. do 30. 12. 2021, kupní cena ve výši 73 710 Kč uhrazena dne 25. 1. 2022 výpis č. 20 
(Česká spořitelna, a.s.)  
Darovací smlouvy  
Darovací smlouva (obec jako dárce) ze dne 11. 10. 2022 (obdarovaný SH ČMS - Sbor 
dobrovolných hasičů Vyskytná IČO 63257980), finanční dar ve výši 10 000 Kč (náklady na 
činnost obdarovaného), poskytnutí daru schváleno zastupitelstvem obce dne 19. 5. 2022, dar 
vyplacen dne 27. 10. 2022 výpis č. 230 (Česká spořitelna, a.s.)  
Darovací smlouva (obec jako dárce) ze dne 11. 10. 2022 (obdarovaný TJ Jiskra Sedliště, z.s. 
IČO 68550618), finanční dar ve výši 10 000 Kč (náklady na činnost obdarovaného), 
poskytnutí daru schváleno zastupitelstvem obce dne 19. 5. 2022, dar vyplacen dne  
27. 10. 2022 výpis č. 230 (Česká spořitelna, a.s.)  
Darovací smlouva (obec jako dárce) ze dne 11. 10. 2022 (obdarovaný TJ Sokol Vyskytná, 
z.s. IČO 63257653), finanční dar ve výši 10 000 Kč (náklady na činnost obdarovaného), 
poskytnutí daru schváleno zastupitelstvem obce dne 19. 5. 2022, dar vyplacen dne  
27. 10. 2022 výpis č. 230 (Česká spořitelna, a.s.)  
Darovací smlouva (obec jako dárce) ze dne 11. 10. 2022 (obdarovaný Oblastní charita 
Pelhřimov IČO 47224541), finanční dar ve výši 15 000 Kč (náklady na činnost 
obdarovaného), poskytnutí daru schváleno zastupitelstvem obce dne 28. 7. 2022, dar 
vyplacen dne 27. 10. 2022 výpis č. 230 (Česká spořitelna, a.s.)  
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - konaných ve dnech 20. 10., 10. 11., 8. 12., 
29. 12. 2022 


		2023-02-01T15:30:19+0000


		2023-02-01T15:33:03+0000




