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KRAJsKÝ úŘeo LlBEREcKÉr*o xpRlr
cdbcrkontro!y

C. j.: LK-0166/21lYav

ZP RÁva
o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Rakousy, lČOOZ7604g,za rok 2021
a

rok 202I ve smyslu ustanovení § 42 zákoru
č.12812000 Sb., o obcíc[ ve méru pozdějších předpisů a v souladu se ákonem
č.42012004 Sb., o přezkourruívání hospodaření úrerrríchsamosprá,,ných celků
a dobrovolných svazků obci ve měnt pozdějšíchpředpisq bylo zahájeno doručenír.Tr

Přezkoumání hospodaření obce Rakousy

ománrení o zahájení přezkournání hospodaření dne I7.I.2022.

Pře*orrrnané období od 1.1.2021 do 3I.12.2021.

1. Dflčípřezkoumání

2.

nebylo prováděno.

ZávěrečŇ přezkounÉní bylo vy,konáno na obecnír.rr třadu dne 3I.I.2022.

Přezkorrrrúnívykonala

:

Ing. Soňa VavnŇková, kontrolor pověřený íuerum přezkournání ev. č. 1015.

Pověření k výkonu před<ourrrání podle § 5 ákona č. 42012004 Sb., ve nĚní pozdějších
předpisů a § 4 ákolv ě, 25512012 Sb., o kontrole, ve mění podějších předpisů" vydal
Mgr. René Havlik, ředitel Krajského uřadu Libereckého kraje, pod č.j.: LK-0166l21Nav dne
14.I.2022.
Před<ourníní bylo vykorriáno

ýběroým

způsobem.

Poslední kontrohrí úkon před vy,hotovením ryráw byl proveden dne 31.1.2a22.
Popis úkonu: semámení starostky obce s qísledky kontroly.

Při přezkourníní byly přítomny:

Ing. Marta Fran:vnvá - starostka,
Věra Bucharová -učeíď obce.

T +džú4E5 žžfr§ú§ § scna.vavruskova@krej-lbe^m

Lii:ele;irý

}*1*Vá š.hi,Éi_\ká| .gk§,"j!{!jj

!r*j

,J jeru &47!2a,{,b,: 8* Linříe6

ž

ťť#ť;,kiáj-lbů,6:

!Čůi í_,391a.r6

§lc C;7a,3l:i5ů,l

předmět přezkoumání:
Předmětem přezkourúní hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst.
zákona é.42a2004 Sb., posouzené podle hledisek weden}ch v § 3 tohoto zákoru.

Oblasti které byly předrnětem přezkorrrníní hospodaření v členěnípodle §

uvedeného zákotn:

-

_
-

2

Ia

2

odst. 1 a 2

ustanovení § 2 odst. l písm a) phrění pn:mů a r4ýdajů rozpočtu včetrě peněžních
operaci týkajícíchse rozpočtoqých prosťedků,
ustanovení § 2 odst. 1 pírm b) fmančníoperace, t1{<ajbí se tvorby a pollftí peněžích
fondů
ustanovení § 2 odst. l pfurn c) níklady a qjrnosy podnikate|ské činnosti územniho
celkrl,

§ 2 odst. 1 písm d) peněžÁ operace, týkaJíríse sdnržerlých prosťedků
q,rrakládaných na zakla,dě srrrlorrvy nreÁ dvénm a ybe úzamŇrl celky, anebo na
za;kladé snrlouvy s jinými prár,nickými nebo fuckými osobami,
ustanovení § 2 odst. 1 písrn e) finančníoperace, tykající se cizích zdrojů ve smyslu
právních předpisů o učetrrictvi
ustanovení § 2 odst. 1 písrn D hospodaření a rnikádáru s prosředky poskytnuQými
z Národniho fondu a s dalšír,rriprosředky zs zahranňí poskytnu§imi m zákbdé
mezinárodních smhry,
ustanovení § 2 odst. 1 pfirrL g) vyričtovánía vypořádání firrančníchvúaht ke sátú.rru
rozpočh1 k rozpočtůmkrajů, k ro4počtůmobcí k jin;ftn rozpočtůnu ke státní,rr
fondům a k dalšír.rrosobán1
ustanovenl § 2 odst. 2 písrn a) nakádáru a hospodaření s rrrrajetkem ve vlasfiricM
územníhocelkq
ustanoveru § 2 odst. 2 písm b) mkádáru a hospodařeru s rrrajetkem sátq s nfuž
hospodaří llzsmni celek,
ustanovení § 2 odst. 2 písm c) zadáván a rskutečňování veřejných zakžar,k,
s {imkou úkonůa postupů přezkournaných orgánem dohledu podle zvláštrriho
právního předpisu,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek azáva*ů anakádáru s nimi
ustanovení § 2 odst. 2 písm e) ručeníza závaÁ<y \ňkých a práwických osob,
ustanovení § 2 odst. 2 písrn 0 zasávovátlt movi|fch a nernovitYch věcí ve prospěch
řetích osob,
ustanovení § 2 odst. 2 písm g) ňizavaní věcnYch břenren k majetku územniho celku,
ustanovení § 2 odst. 2 písm h) účeírictví
vedené tuerrním celkem.
ustanovení

Při posuzování jednotli,qich práwích úkonůse vychári zn
ke dni rrskutečněnítohoto úkonu.

měru právních předpisů plafirých

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákom č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkounúní údaje,
na které se vztahuje povinnost nrlčenlivosti podle daňového řádu

A.
A-I.

VÝsledekdílčíchpřezkoumání

AII.

Zjištěné chyby a nedostatky zpíerkoumání hospodaíení a rck2021

Chyby a nedostatky napravené v pruběhu díIčíchpřezkournrání
Dfr,í přeÁ<orrrrrání nebylo prováděno.

.,,

n rck202l

Při přezkourníní hospodaření nebyly zjštěny chyby

plnění opatření k

B.
B.I.
C.I.

odstranění nedostatků ziištěnÝch

v předchozích letech
Při přezkoumání hospodaření rízemního celku v předchozích letech

Nebyý zjšGny chyby

C.

a nedostatky.

a nedostatky.

Závěr z přezkoumání hospodařeníza rok 2021

Pň

přezkounrání hospodaření obce
ě.420D004 Sb.

Nebyly {štčnychyby

a nedostatky.

C.n.

na

Upomrnění

případná

za rck 2021 podle § 2 a § 3

nňkq kteni lza

dovodit 7Ézjištěných chyb

a nedostatkŮ, která mohou mít negativní dopad na hospodaření rízemníhocelku
v budoucnu:

Při přezkounrání hospodaření nebyla zjštěna žádílazávažná
negativní dopad na hospodaření úzerrrrríhocelku v budoucnosti

C.m.

rilka, která by mohla

mft

Poměrové ukazatele zjštěné při přezkoumání hospodaŘní:

podil pohledávek na rozpočtu územnrho celku
b) podíl závazki na rozpočtu územnlto celku ........
c) podíl zastaveného rnajetku na celkovém majetku územního celku
a)

C.ry.

zákona

........

I,16

o/o

2,0t

%o

... 0 %

Ověření poměru dluhu územního celku k pruměru jeho pffjmů za poslední
4 rozpočtovéroky (§ 10 odst. 4 písrn c) zákolla č. 42012004 Sb.)

Dluh obce nepřekročil 60 Yo pruměru jeho přgmů za poslední 4 roryočtovéroky ve smyslu
zákom ě.23l20I7 Sb., o pravidlech ro4očtovéodpovědnosti

V Liberci

dne 3I.1.2022

Jméno a podpis korríolora provádějíciho přezkourníní hospodaření:

lng. Soňa Vavrušková
il:Ji]!;§ŤJl.

w

Ing. Soňa Vavnršková

podpis

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Tato zpníva o vÝsledku přezkoumání:
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-

-

je

o ýsledku před<ourrxiní hospodaření, ke kterému lre podat písemné
stanovisko ve hůtě do 15 dnů ode dne doručenínáwhu této ryáw, korrfuolorovi
pověřenému YvÉílínpřezkourruíní Koneěqým mění,rr zpráw se stiivá tento ruíwh
okamákem rrrarného Wt}.íilJtívýše wedené lhůty, dle § 6 odst. l pfirn d) ákona
č.420D004 Sb,
se vy,hotov$e ve dvou stejnopisec[ přičenžse jeden stejnopis předává ástupci
kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakádá do příshĚného spisu odboru
rráwhem zpráw

kontroly krajského rřadu,
nedihrou součástí ,zpráw je sezram přezkourrÉvaných píserrnrostí rrveden}ch v přiloze.

V kontrolovaném období dle

-

-

prohlášení obce:
obec nehospodařila s rnajetkem sátu,
neručila sqlrn rnajetkem za závazlq §zických a práwických osob,
nezastavila movitý a nernovitý majetek,

neuzavŤeb snĚnnorr, darovacl, nájemní smlouvu

a

srnlowu

o ýpůjčcedkajícíse
k

nemovitého majetku, smlouvu o př|jetí nebo poskytrurtí wěru nebo půjčky,smlounr o
závad<u a smlowu
přelzntí dluhu nebo ručitelského záva*u, smlouvu o přistoupeÁ
o sdružení
nekoupila ani neprodala cenné papí.ry, obligace,
neuskutečnila majetkové vklady,
auskutečnila pouze veřejné zakérky malého rozsahu (§27 ák. č. 13412016 Sb.).

Starostka obce byh sezrámena s ruíwhem 7$áw o qisledku přezkourníní hospodaření obce
a tento nívrh rytáw s ní by| projedrrán. Zprávu o ýsledku přezkounúní
hospodaření o počtu 10 stran po jejírm projedníní a sezrámení převzala starostka obce Marta
Franznvá.

Rakousy

Ing. Marta Fraruavá

razitko, podpis, dne

starostkaobce
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Příloha ke zprávě o vÝsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021.
Při před<oumání hospodaření byl.v přezkouruínv píserrmosti:

Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu na r. 202I byl sestaven a schválen Zastupfulstvem obce (dále jen ZO)
v 1ll202a v čbněníýdajů podle oddilů (§) a přUmů dle položek a oddilů Rozpočet byl
nalržn jako vyrovnaný ve qýši I 203 tils. Kč, Návrh byl zveřejněný na uřední desce
a

stráŇách obce od

18.1 1.2020.

Pravidla rozpočtového provimria
Pravidla ro4očtovéhoprov'uoťta nebyla uplatrěna z důvodu schválení ro4očtu ra rok 202I
ve 1212020.

Rozpočtová opatření
V kontrolovaném obdobi do 3I.I2.202I bylo schváleno ZO celkem 9 ro4počtoqých opatřeru
(RO) ato:
1. RO schváleno ZO dne 31.3.202I, usnč. 91, a,zeřejněno od2.4,202l,
2.a3. RO schváleno ZO dne 15.6.2a2I, usn.č.103, zveřejněno od15.6.202I,
4. a 5.RO schváleno ZO dne 17.8.2021,usn.č. l04, neřejněno od 18.8.2021,
6. a7. RO schválerrc ZO dne 26.|0.2021, usn.č. 105, aleřejněno od 27.10.202I,
8. RO schváleno ZO dne 15.12.2021usn.č. 106,rueřejŇno od I5.I2.202I,
9. RO schváleno starostkou obce dne 30.12.2021, projedruíno v ZO dne 20.1.2022, usně.
109, zveřejněno od 20.1.2022.

Kč)
Pří"ry
Výdaje
Financování
Rekapituhce (v

hŇny

Schválený ro4počet Rozpočet po zrrĚnách ZrŇm
1 203 000
I 612 889,00
409 889,11
1 203 000
I7I2 889,11
509 889,11
- 100 000,00
100 000,00
0

ro4počtu byly ve sprárrné ýši promíhute do

ýkaru FIN

2-12

Ma

I2D02I.

Schválený rozpočet
Ro4poěet byl projednín a schválen ZO dne 16.12.2020 jako vyrovnaný ve ýši a sťuktrře
podle zveřejněného rráwhu ro4očtu. Celkoý vyrorznaný rozpoěet byl gtobáhě tvořen
v objemech:

PřUmy
Výdaje

1
1

203 000
203 000

Kč
Kč

Schválený rozpoěet byl řádně rozepsán podle požadavkůrozpočtovéskladby a uvedený
ve vy,kazu FIN 2-12 M. Dokunent byl zveřejněn na sfuánkách obce a na třední desce
od 16.12.2020.

Stanovení závamtých ukazatelů ňízený m organizacím
Obec nebyla v roce 2021 ňbsvatelem příspěvkové organbace.
Střednědobý ýhled rozpočtu
Sřednědobý výhled ro7počtu byl schválen rn ZO dne 15.5.2019 na období do r. 2022. Výhled
byl sestaven v těchto objenrech (v tis. Kč):

-5-

rok
2019
2020
202I
2022

prymy
1096
2950
1250
1250

,,^ídaje

1096

2950
1250
1250

Návrh sřednědobého ýhledu byl zveřejněný na uřední desce a stránkách obce od 22.4.2019
a schválený v,.itrled od2.5.20l9.
Aktualizovaný sťednědobý ýhled rozpočtu byl schválen m ZO dne I5.I2.202I
2022-2025.Vlýtrled byl sestaven vtěchto objemech (vtis. Kč):

rok
2022
2023
2024
2025

příim.v
1780
1430
1430
L430

tn období

wdaie
1780

1430
1430
1430
Nálrh sďednědobého ýhledu byl zveřejněný na třední desce a sfoánkách obce od 3.11.202I
a schválený qýhled od 15.12.2021.
ZÁvěrcčný účet
ZávěreČný iňet @) obce za rok 2020 byl sestaven v rozsahu a struktrře odpovídající
poŽadavkŮm zákom č. 25012000 Sb., o ro4počtoqých pravidlech územníchrolpočh1
vplatném mění (§ IT. ZÚ byl projednín ZO dne 3I.3.2021, rsn. č. 92 a schváIen se ávěrem
"bez výhrad". Součástíschváleného materiálu byln úplr;rá Zpráva o r4ýsledku přež<otrrrání
hospodaření obce za rok 2020 (Zpráva). Návrh ávéreěŇho učflr, vč. Zpráry byl zveřejněn
odl.3.2021, schválený ZÚ a Zpráva od 2.4.202I. amáment o zveřejnění ávěrečnéhoúětu
bylo provedeno dne 2.4.2021.

Bankovní výpis
Y roce 202l měla obec ňuené 2 béžnéúčtyu bank
prosředků k 3 I.12.2021 :

stavem
stavem
231)

účetč. 12$a7T89l0800 se
účetč. 94-5461345I/0710 se
Celkem béžnéúčty(účet

v

rrásledující stn:ktrře

se

stavem

Kč (\.ýpis č. 012)
548 814.05 Kč (výpis č.25)
2 539 445,13 Kč.
1 990 631,08

Staly na učtech v bance byly v kontrolovaném období doloženy vYpisy z iňf; a souhlasily
se stavem vevýkazu FIN 2-12M a údajem v ronrazl na učtr-r 23I -Zákbdní běžný účet.
FaktuIa
Kní]a došlých fiktur byla vedena ručně v knize fiktur při jejich doručenía s účtovánfurpřes
úěet 32I - Dodavatelé. Y roce 2021 obec obdržeb 64 fiktLr, nebyly uhrazpné ňktury
v celkové výši 8 586,95 Kč (č. 64 - 67). Úaale podle knihy faktur souhlasily se stavem na
iňtu 321 - Dodavatelé, zjstatek byl doložen nlveftaťwcL Konholou byly prověřeny fiktLrry
a jejich platby č.57 - 63 (BV č. 012) a č. 51 - 56 (BV č. 0I l).
Odběratelských fiktur bylo lystaveno 11 v celkové qíši17 990,50 Kč, všechny byly
,apbcené do sphtnosti Zustatek účtu311- Odběratelé byl nulový, doložen Ávenlatbací.
Konfrolou nebyly 4jšĚny nodostatky.
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Hlavní kniha
Kontrole byla předložena hlavní kniha k 12l202L
Inventurní soupis majetku a závazků
K zajštění inventarizace rnajetku k31.I2.2021 bylo kontrole předloženo:

-vniřní snĚmice č. 13 kprovádění nveríarizace majetku aávail<t4

- pán inventur pro rok 202I zs 20.10.2021s platností od 27.I2.2a2I do I7.I.2022 obSahUjíCÍ
teimíny provedení ýir;ké a dokhdové nvetíarizace stanovenou 5 člennou invetýaruaění
komisí
-prezeŇní listina o proškoleníčlenůinventarizační komise zs, dne 16.12.202I,
- lweftaruačrll zpráva zp dne 12.1.2022, vč. semamu inventurních soupisů (sestavy Gordic)
obsahovah veškeréudaje qp!firajbí z vyhášky č. 27012010 Sb. a zahmovab inventované
účtys udaji o skutečnéma účetní.rrstavu. Invenárlzace proběhla řádně, podklady byly
pfipraveny a ověřeny na skr"úečnost, nebyý 4ištěny nventar|zaění rozdfty.
Odměňování čIenůzastupitelstva
Dne 31.10.2018 nové ZO rozhodb ponechat odměny vpůvodní ťši. rr}platou od 1.11.2018.
Na zasedánt ZO dne II.I2.20I8 bylo schválené nrýšerlt měsíčníchodnrěn starostce
amístostarostovi o 2 5a0 Kč trrubého s platrrostí od 1.1.2019. Počet obyvatel k 1.1.2018 byl
vykáaán ve ýši 92 obyvateh.
Kontrolou nudaých listů starostky amístostarosty zArok2a2l nebyly zjštěny nedostatky.

Pokladní kniha (deník)
roce 202l bylo \ystaveno celkem 105 pokladní:h dokladů, Hotovost v pokladně podle
ručně vedené pokladní knf,ry byla k 3I.I2.202I nulová. Odvod hotovosti do banky se
uskutečnil dne 30.12.202I ve \§iši 17 4l7 Kč. Zůstatek iňtu 26I - Pokladna byl nutorni
ověřeno nveftarizací Kontroh byla provedena u dokladů za prosinec 202I. Konaolou

V

nebyly 4|ištěny nedostatky.

Příloha rozvahy
Ke korrtrole byl předložen ýkaz n I2l202L, kteý byl sestaven podle požadavkůtrlavy M.
a VII. lyhláŠky č. 41012009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákota o účetnictvi
v Platrrém měnq s qlijimkou dále wedenou Obec nevlastnila lesy ani fondy, podrozvahová
evidence byla vedena na účtech905 - vyŤazsné pohledávky 35 256 Kč, g02 - diobný majetek
34 I15 Kě a 992 - věcná břerrrena 7 200 Kč.
Rozvaha
Předložený l,ykaz k 12/202I tvořrly nísledujícíuýnlarrné infonnace:
a) majetek obce
Stálrá aktiva Činila v brríto vyjádřeru 4 102 tis. Kč, po proúčtovanékorekci 3 217 tis. Kč,
převáŽnou Část dlouhodobého majetku tvořily nemovitosti (účet02I a 031) v ve výši
3 52l tis. Kč.
ÚOet +Ot - Jměru účefiťjednotky vykazoval hodnotu ve v}ši 5 437 tis. Kč.

cm zdroje -závazky k:
stav celkem
z toho:
- ávarky k dodavatelům
b)

I2/202l (v Kč)
96 045,95
8 586,95
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-

přijate nbhy
zanĚstnancům
- pojistné
- daňové ávazky

10 440,00

- krátkodobé
-

závazky k

- krátkodobé př|jaté zalohy na

rozlšení

26 371,0a
3 080,00

transfrry

- časové

Yaňy wniř ýkazu

a§

24195,00
16247,00
7 120,00

ostahlíni ýkary byly dodr%ny, nedostatky nebyly zjištěny.

účetnictvíostatní
Dle sdělení obce ly,korrává účetnictvíúčetrúna dohodu o provedení práce.

Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Podle výkazu FIN 2-I2 M k 12l202L skončilo hospodaření obce přebytkem ve ýši
723 980,54 Kč, V tabulce je wedena zákloLdnl struktrrra konsofidovaného ro4počtu a jeho
pkrění k3I.I2.202I:

Přtlmy
Výdaje
SaldoPaV

rozpočet rozpočet po mrěruích skrúečnostpodil
1 203 000
l 612 889,11
1 963 686,36 I2I,75 Yo
1

000 1712 889,|1
0
-354149,00

368,75 78,25 Yo
723980,54 x

203

1 340

Udaje oro4počtu ajeho zněně uvedené veýkazu odpovídaly schváleným rruterálům Za.

Yýkaz zisku

a

ú.áty

kontrole byl předložen ýkaz k 3I.12.2021
hospodaření (VH) v rrásledující struktrře:

Ke

Nráklady
Výnosy
VH po zdatĚru

1 390 981,75
1

s

tínr, žE bý l,ykánn kladný ýsledek

Kě

940 338,86 Kč
549 357,I1Kč

Výsledek hospodaření wedený ve vý<anl souhlasil s údajem v rowazl, Hospodářská činnost
nebyla provozována ave ýkanl nebyla wedena.
Dohody o provedení pnáce
Dohody o provedení práce byly waiřeny v souladu se Zákotlkem práce § 75. Dohody
obsahovaly náleftosti dh, ákona - pracor,ní úko| doba provedení práce, odměna za ptáci.
Kontrob prověřila jednu dohodu ostatr{ bvb prověřeny v minulých obdobích. Nebyly
{štěny nedostatky.

Smlowy a dašímateriály k poskytnu{ým účetoqýmdotacím
Obec v kontrolovaném období uzavřeh, 5 smfuv s fuckými osobami V rámci přezkournání
bYly ověřeny nže wedené srrrlouvy o poskytnrrtí účelovéneinvestičru dotace z rozpočtu obce
pro rok 2021:
Smlowa o poskytnrrtí dotace 1/202l uzasňená meá obcí jako pos§ňovatelem a fizickou
osobou dne 14.7.2021. Předmětem srrrlouvy je účelovádotace na projekt pod, náwem
,Pomormí čističkyodpadních vod" (,PČOV'), která byla schváletta ZO ane :t.tb.zot9, usn.
Č. 49119. Ceková investičnídotace činí50 000 Kč. Fvzická rcalbA,ce akce proběhne
do30.11.2022. Po ukončenítealbace akce př{enrce předloá plrrtné kolaudačnr roáodnutí
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s ohlíšenílrrstavby. Zádost o platbu a
drc I4.7.2021.Platba provedena úp I7,7.202I.

nebo jiný souhlas

závérečnér,yučtování bylo doruČeno

Smlouva o poskynrrtí dotace 2l202I uzalřená mezi obcí jako poskytovatelem a §zickou
osobou dne 4.8.202I. PřednĚtem smlowy je účelovádotace na projekt pod názvem
,,OČOV', která byla schválena ZO dtre 31.10.2019, usn. č. 49ll9. Celková investičnídotace
činí50 000 Kč. Fyz]ská reafizace akce proběhne do 30.1I.2022. Po ukončenírealizace akce
přferrrce předlož platné kolaudační roáódrurtí nebo jiný souhlas s ohlášenfur stavby. Žádost
o platbu azávérečnévyúčtováníbylo doručeno dne 4.8.202l. Platba provedena dne 6.8.202I.
Smlouvy a dašímateriály k přija{ým účelovýmdotacím
pol. 4111 celkový objem 48179,1lKč
- Příspěvek obcí"rr ke zrnírněnídopadů zákona o kompenzačnínrborunu pro rok 2021 pod
účelovlmmakem 98037, ýše příspěvku 17 179,11 Kč, obec píijah, na účetdne 21.4,202I
(334I,22 Kě), 16.7.202I (13 058,9l Kč) 18.10.2021 (778,98 Kč), Příspěvek nepodléM
vypořádánL

UZ 9807I- 31 000 Kč -

dotace poskytnutí na volby do Parlamentu ČR, fmančníprosředky
na
účet1.9.2021, Finančru vypořádání bylo odesláno poskytovateli dne 12.1.2022.
n_ripsány
Cerpáno 14 753 Kč, poskytovateli wáceno 16 247 Kč dne I4.I.2022.

p\

4112 celkový objem 70 800 Kč

dotace na souhmný vaah.

p|. 4t22 celkoqý objem 247 500Kč

-

smlowa o poskytnutí dotace č. OLP/2751/2021 - ,,Oprava veřejného osvětlení v obci
Rakousý' v celkové ýši 247 500 Kč obec přliala na učet drrc 23.9.202I.
Smlorrvy o převodu majetku (koupě, prrrdej, směna, převod)
V kontrolovaném období nedošlo kžádnému prodeji majetku.

Smlowy o pňjetí úvěru
V roce 202I nebyla tuavřeta ádní snrlowa

o

přijetí wěru.

Smlouvy o věcných břemenech

krorně smhrv u'aťenych v minu|ých období nebyla v kontrolovaném období uza\ňeta žÁdIE
smlorrva o ňbení věcného břemene.
Dokumentace k veřejným zakázkám

V roce 202I Proběhlo q.foěrové ífueru ra akci ,,Oprava veřejného osvětlení v obci Rakousý'.

Byla doložem tatn dokurpntace:
- osloveni byly ři dodavatelé, všichni dodavatelé podali nabídku ve stanoveném termfuu,
- čestruíprohlášení členůkomise
- 7Édne 28.8.202I,
- Protokol o posouzrní nabídek zp dne 28.8.2021, v5hrám byla nabídka s nejnižšícenou
46235I,46 Kč včefilě DPH. Smlorrva o dilo s firmouMiroslavBtnsa, Hostinné, tČ onezsag
-byla uzaťena dne 20.9.2021., zhotovení díla do 31.10.2022,
Fin phrění faČ.46veýši600ó1 Kč,fi č.47vevýšil17747 Kčdne 18.10.202l (BVč. 10).
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Vnitřní předpis
-

obec

a směrnice

s

postupně schvalovanýlmi dokumenty
ttĚ|6 zpracovanou řadu wiřních směrnic
období nedošlo kžádŇ zrněně.
V
kontrolovaném
hospodaření.
se
k
v časovéřadě vziahující

Výsledky exte rních kontrol
V kontrolovaném období nebyla provedena žádná extemt kontrola.
7Ápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
ZO tvořjb 7 členů,starostka nebyla wohrěruí pro ýkon f,lrkce. Kontrolovány byly za;psy
z 16.12.2020 (rozpočet 2021) a ze schiui z roku 2021 (31.3, 14.4., 15.6,, I7.8.,26.70,
15.12.) a 20J,2022. Dokurnenty bvly vedeny přehledně, měly veškeréruíležitosti
a obsahovaly usneseru ve všech případec[ kdy bylo nutné jejich projednínív ZO (rozpoče|
závéreénýúčetrozpočtovézněny, mkádáŇ s nemovit}m majetkem). Záp:sy a tsnesení ze
schůá ZO byly k dispozici na internetových stránkách obce.

Peněári fondy územníhocelku - pravidla tvorby a
Obec v rcce202l netvořila žádŇ penéh,lífondy.

plliltí

Kontrolní a finanční,ýbor
Kontrole byly předloženy zápsy z finančniho v}boru (5 záznarrŇ),
(I zazmm) - kontroh pokladny a cestorrních rrátrrad.
Nebyý aiřtěny nedostatky.

a

konfoohiho výboru

Schvalování účetníÁvěŘy
Úretni ávěrku za rok 20Ž1 schválila ZO na svém zasedárlt dne 3I.3.2021 podle vyhJ.išky
Č.22012013 Sb., o požadavcích na schvalování účehíchzávérek někteqých vybranýcir
ÚČeúíchjednotek, v plafoiém mění Protokol o schválení nĚl poádované nábfuosti a byl
k dispozici na obecnín rřadu
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