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

*KUCBX0131WDM*
KUCBX0131WDM
spisová značka: OEKO-PŘ 69168/2021/evpa
Číslo jednací: KUJCK 54168/2022

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
obce Oldřichov, IČO 00252620
Přezkoumání bylo vykonáno:
V sídle obce (obecního úřadu) dne 9. 9. 2021 jako dílčí přezkoumání.
Na Krajském úřadu Jihočeského kraje dne 2. 5. 2022, 3. 5. 2022 jako konečné přezkoumání.
Přezkoumání hospodaření obce Oldřichov za rok 2021 ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,
ve znění pozdějších předpisů, bylo zahájeno dne 20. 7. 2021 Krajským úřadem Jihočeského kraje
doručením písemného oznámení.

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

Přezkoumání vykonala:
-

kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Vladimíra Achatzová

Pověření k přezkoumání podle § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb.
vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č. 300/2021/OEKO-PŘ dne 13. 7. 2021.
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno distančním způsobem v podmínkách mimořádných
opatření, vyvolaných epidemiologickou situací na území České republiky, s využitím
doporučeného postupu Ministerstvem financí, Odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka,
a to z podkladů předávaných územními celky elektronicky a konzultovaných dálkovou formou.
Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání poskytla součinnost:
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Předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona
č. 420/2004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.
Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných
ke dni uskutečnění tohoto úkonu.
Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje,
na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.
Poslední kontrolní úkon inventarizace účtu 231 byl učiněn dne 3. 5. 2022.

A.

Výsledek dílčích přezkoumání

A.I.

Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2021

➢

závažné (ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona)
/v členění podle předmětu přezkoumání hospodaření ustanovení § 2 odst. 1 a odst. 2/

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,
týkajících se rozpočtových prostředků
Porušení právního předpisu:
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Ustanovení: § 102 odst. 2 písm. a)
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
Nebylo doloženo usnesení zastupitelstva obce, které by delegovalo pravomoc rady obce pro provádění
rozpočtových opatření.
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Přezkoumáním rozpočtového opatření č. 04/2021 schváleného starostkou obce dne 2. 5. 2021,
zveřejněného dne 11. 5. 2021 bylo zjištěno, že na tomto rozpočtovém opatření na § 5512, položce 6121
je provedena úprava - navýšení výdajů rozpočtu na částku 505.763,20 Kč, což je v rozporu s usnesením
č. 16/14 zastupitelstva obce ze dne 6. 5. 2014, kde je schváleno pověření starostky k provádění
rozpočtových opatření, neboť zastupitelstvo obce tímto usnesením delegovalo pravomoc starosty
provádět rozpočtové opatření na výdajích do výše 500.000 Kč na jednu položku.
Zjištěný nedostatek byl odstraněn.
Popis plnění opatření:

Rozpočtové opatření č. 9/21 schválené starostkou obce dne 1. 10. 2021,
zveřejněné dne 12. 10. 2021.
Rozpočtové opatření č. 10/21 schválené starostkou obce dne 7. 11. 2021,
zveřejněné dne 23. 11. 2021.
ZO ze dne 5. 10. 2021 - usnesení č. 27/21 "Zastupitelé pověřují starostku
k schvalování rozpočtových opatření na příjmech bez omezení, na výdajích
do 2.000.000 Kč".

Opatření bylo splněno: Napraveno.

A.II.

Chyby a nedostatky nenapravené z dílčích přezkoumání nebo zjištěné při konečném
přezkoumání za rok 2021

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.
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u

kterých

nebyly

zjištěny

chyby

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny v členění
podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:
1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů
- přezkoumán: Ano
Obec netvoří peněžní fondy.
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
Obec nevykonává podnikatelskou činnost.
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných
na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými
právnickými nebo fyzickými osobami
- přezkoumán: Ano
Obec neuzavřela žádnou smlouvu týkající se sdružených prostředků.
4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů
o účetnictví
- přezkoumán: Ano
Dle hlavní knihy a rozvahy k 31. 12. 2021 obec nevykazuje žádné dlouhodobé závazky.
5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu
a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
- přezkoumán: Ano
Dle výkazu FIN 2-12 M k 31. 12. 2021 byly obci za přezkoumané období, tj. od 1. 1. 2021
do 31. 12. 2021 poskytnut neinvestiční transfer ve výši 19.000 Kč, zatříděn na položku 4116, UZ 17016,
dále pak investiční transfer ve výši 156.550,40 Kč, zatříděn na položku 4216, UZ 17969.
6. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,
k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám
- přezkoumán: Ano
Dle výkazu FIN 2-12 M k 31. 12. 2021 byly obci za přezkoumané období, tj. od 1. 1. do 31. 12. 2021,
tyto dotace:
Neinvestiční dotace jako příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu
pro rok 2021 ve výši 50.398,67 Kč, zatříděna na položku 4111, UZ 98037.
Neinvestiční dotace na volby do Parlamentu ČR ve výši 31.055 Kč, zatříděna na položku 4111, UZ 98071.
Neinvestiční dotace na výkon státní správy ve výši 70.800 Kč, zatříděna na položku 4112
Neinvestiční dotace ve výši 2.395.244 Kč, zatříděna na položku 4116, UZ 29014, 29015, 29030
Neinvestiční transfer od krajů ve výši 53.032 Kč, zatříděna na položku 4122
7. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
- přezkoumán: Ano
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8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní
celek
- přezkoumán: Ano
Obec nehospodaří s majetkem státu.
9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů
a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
- přezkoumán: Ano
10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob
- přezkoumán: Ano
Obec neručí za závazky fyzických a právnických osob.
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
Obec nemá zastavený majetek ve prospěch třetích osob.
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
- přezkoumán: Ano
15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední
4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost
- přezkoumán: Ano

C.

Plnění opatření k
v předchozích letech

odstranění

nedostatků

C.I.

Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech

zjištěných

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D.

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2021

D.I.

Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích
přezkoumáních, které byly již napraveny.
➢
D.II.

Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,
která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:
Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla mít negativní dopad
na hospodaření územního celku v budoucnosti.
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D.III.
Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ................................................... 1,00 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ........................................................ 1,09 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku .......................... 0 %
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: 0 Kč
60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 4.782.512,79 Kč

Vyhotovení zprávy:
České Budějovice, dne: 3. 5. 2022

Jméno a podpis kontrolorky zúčastněné na přezkoumání hospodaření:

Vladimíra Achatzová
………………………………………….
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání
„Podepsáno zaručeným elektronickým podpisem“

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:
-

-

má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. K zjištěním uvedeným
v návrhu zprávy je možné podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu
zprávy o výsledku přezkoumání, a to kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Tento návrh
se stává konečným zněním zprávy okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6
odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., o možnosti podání písemného stanoviska k dotčeným
zjištěním. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší.
tato zpráva má celkem 9 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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Doklady a jiné materiály využité při přezkoumání:
Návrh rozpočtu
• Na rok 2021 zveřejněn od 14. 12. 2020 do 30. 12. 2020
Rozpočtová opatření
• Č. 4/2021 schválené starostkou obce dne 2. 5. 2021, zveřejněné dne 11. 5. 2021
• Č. 6/2021 schválené starostkou obce dne 1. 7. 2021, zveřejněné dne 13. 7. 2021
• ZO ze dne 6. 5. 2014 - usnesení č. 16/14 - pověření starostky k provádění rozpočtových opatření
Rozpočtová opatření
• Rozpočtové opatření č. 9/21 schválené starostkou obce dne 1. 10. 2021, zveřejněné
dne 12. 10. 2021
• Rozpočtové opatření č. 10/21 schválené starostkou obce dne 7. 11. 2021, zveřejněné
dne 23. 11. 2021
Schválený rozpočet
• Na rok 2021 schválen v ZO dne 30. 12. 2020 o celkových příjmech ve výši 4.820.000 Kč a celkových
výdajích ve výši 6.100.000 Kč, zveřejněn dne 12. 1. 2021
Střednědobý výhled rozpočtu
• Na rok 2021 - 2022 schválen v ZO dne 27. 12. 2019, zveřejněn dne 24. 1. 2020
Závěrečný účet
• Za rok 2020
• Návrh závěrečného účtu za rok 2020 zveřejněn od 19. 5. 2021 do 8. 6. 2021
• Závěrečný účet za rok 2020 projednán a schválen v ZO dne 8. 6. 2021 "bez výhrad", zveřejněn
po schválení dne 22. 6. 2021
Faktura
• Došlá faktura č. 211/347 ze dne 3. 5. 2021, dodavatel SOVT - RADIO spol. s r. o. - pořízení
ukazatele rychlosti Sierzega GR33C na částku 164.789,90 Kč
• Účetní doklad č. 660039 ze dne 3. 5. 2021 - zaúčtování došlé faktury č. 211/347 - pořízení ukazatele
rychlosti Sierzega GR33C na částku 164.789,90 Kč
• Výpis z BÚČ České spořitelny č. 004, obrat ze dne 4. 5. 2021 - úhrada došlé faktury č. 211/347
na částku 164.789,90 Kč
• Účetní doklad č. 156 ze dne 4. 5. 2021- zaúčtování úhrady došlé faktury č. 211/347
na částku 164.789,90 Kč + zařazení ukazatele rychlosti Sierzega GR33C do užívání na účet 0220070
na částku 164.789,90 Kč
• Došlá faktura č. 2120700121 ze dne 26. 5. 2021, dodavatel JH - Trade s. r. o. - mater. vodárna
na částku 3.892,52 Kč
• Účetní doklad č. 660055 ze dne 1. 56 2021 - zaúčtování došlé faktury č. 2120700121
na částku 3.892,52 Kč
• Výpis z BÚČ České spořitelny č. 006, obrat ze dne 1. 6. 2021 - úhrada došlé faktury č. 2120700121
na částku 3.892,52 Kč
• Účetní doklad č. 205 ze dne 1. 6. 2021- zaúčtování úhrady došlé faktury č. 2120700121
na částku 3.892,52 Kč
Faktura
• Došlá faktura č. 1232284 ze dne 30. 9. 2021, dodavatel TÁBORSKÉ STAVBY s. r. o. - oprava
veřejného osvětlení - zemní vedení v části obce Těmice na částku 14.039,99 Kč
• Účetní doklad č. 660115 ze dne 1. 10. 2021- zaúčtování došlé faktury č. 1232284
na částku 14.039,99 Kč
• Výpis z BÚČ České spořitelny č. 010, obrat ze dne 5. 10. 2021 - úhrada došlé faktury č. 1232284
na částku 14.039,99 Kč
• Účetní doklad č. 369 ze dne 5. 10. 2021 - zaúčtování úhrady došlé faktury č. 1232284
na částku 14.039,99 Kč

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

tel: 386 720 111
fax: 386 359 069

IČ:
70890650
DIČ: CZ70890650
Stránka 6 z 9

Č. j.: KUJCK 54168/2022

Sp. zn.: OEKO-PŘ 69168/2021/evpa

Faktura
• Došlá faktura č. 62140643 ze dne 23. 12. 2021, dodavatel B. K. T. spol. s r.o. - pořízení čerpadla
Calpeda NM 32l20AlB na částku 32.109,77 Kč
• Účetní doklad č. 660151 ze dne 23. 12. 201 - zaúčtování došlé faktury č. 62140643 - pořízení
čerpadla Calpeda NM 32l20AlB na částku 32.109,77 Kč
• Výpis z BÚČ České spořitelny č. 012 ze dne 29. 12. 2021 - úhrada došlé faktury č. č. 62140643
na částku 32.109,77 Kč
• Účetní doklad č. 499 ze dne 29. 12. 2021 - zaúčtování úhrady došlé faktury č. 62140643
na částku 32.109,77 Kč + zařazení čerpadla do užívání na účet 028 na částku 32.109,77 Kč
Faktura
• Odeslaná faktura č. 201003 ze dne 23. 3. 2021, odběratel Ing. Jaroslav Kutner,
IČO: 735000046 - prodej dříví na částku 503.034,51 Kč
• Účetní doklad č. 201003 ze dne 23. 4. 2021 - zaúčtování odeslané faktury č. 201003
na částku 503.034,51 Kč (účet 3110010)
• Výpis z BÚČ České spořitelny č. 004, obrat ze dne 4. 4. 2021 - částečná úhrada odeslané
faktury č. 201003 na částku 26.614,26 Kč
• Výpis z BÚČ České spořitelny č. 004, obrat ze dne 6. 4. 2021 - částečná úhrada odeslané
faktury č. 201003 na částku 200.000 Kč
• Výpis z BÚČ České spořitelny č. 004, obrat ze dne 7. 4. 2021 - částečná úhrada odeslané
faktury č. 201003 na částku 200.000 Kč
• Výpis z BÚČ České spořitelny č. 004, obrat ze dne 8. 4. 2021 - doplatek úhrady odeslané
faktury č. 201003 na částku 76.420,25 Kč
Hlavní kniha
• K 30. 6. 2021
Hlavní kniha
• K 31. 12. 2021
Inventurní soupis majetku a závazků
• Inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2021
• Účet 019
• Účet 0210200 - stavba čp. 31 na parcele č. st. 107, čp. 56 na parcele č. st. 119
• Účet 022
• Účet 0280000
• Účet 0280050
• Účet 0310200 - pozemek č. 245/2, 609
• Účet 0310201 (VB) - pozemek č. 723/1
• Účet 0310300 - pozemek č. 558/1, 927/3, 965/37
• Účet 0310400 - parcela č. st. 107, parc. č. st. 119
• Účet 0310508 (VB) - pozemek č. 1637/4
• Účet 0310510 (VB) - pozemek č. 1593/1
• Účet 231
• Účet 331
• Účet 336
• Účet 337
• Účet 342
• Účet 374
• Výpis LV z katastrálního úřadu k 31. 12. 2021 - k. ú. Oldřichov
Kniha došlých faktur
• K 30. 6. 2021
Kniha došlých faktur
• K 31. 12. 2021
Kniha odeslaných faktur
• K 30. 6. 2021
Kniha odeslaných faktur
• K 31. 12. 2021
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Pokladní doklad
• Pokladní výdajový doklad č. 770022 ze dne 9. 3. 2021 na částku 2.503 Kč
• Účetní doklad č. 770022 ze dne 9. 3. 2021 na částku 2.503 Kč
• Pokladní příjmový doklad č. 770023 ze dne 23. 3. 2021 na částku 150 Kč
• Účetní doklad č. 770023 ze dne 23. 3. 2021 na částku 150 Kč
• Pokladní výdajový doklad č. 770037 ze dne 23. 4. 2021 na částku 1. 392 Kč
• Účetní doklad č. 770037 ze dne 23. 4. 2021 na částku 1.392 Kč
• Pokladní výdajový doklad č. 770048 ze dne 4. 5. 2021 na částku 347 Kč
• Účetní doklad č. 770048 ze dne 4. 5. 2021 na částku 347 Kč
• Pokladní příjmový doklad č. 770054 ze dne 1. 6. 2021 na částku 1.710 Kč
• Účetní doklad č. 770054 ze dne 1. 6. 2021 na částku 1.710 Kč
• Pokladní příjmový doklad č. 770067 ze dne 29. 6. 2021 na částku 500 Kč
• Účetní doklad č. 770067 ze dne 29. 6. 2021 na částku 500 Kč
Pokladní kniha (deník)
• K 30. 6. 2021
Pokladní kniha (deník)
• K 31. 12. 2021 s KS shodným v rozvaze + hlavní knize k 31.12. 2021
Rozvaha
• K 30. 6. 2021
Rozvaha
• K 31. 12. 2021
Účetní deník
• Opis účetních dat za měsíc 3/2021 - 6/2021
Účtový rozvrh
• Pro rok 2021
Účtový rozvrh
• Pro rok 2021
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
• FIN 2-12 M k 30. 6. 2021
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
• FIN 2-12 M k 31. 12. 2021
Výkaz zisku a ztráty
• K 30. 6. 2021
Výkaz zisku a ztráty
• K 31. 12. 2021
Darovací smlouvy
• Darovací smlouva uzavřená s dárcem - obec Oldřichov a s obdarovaným - Linka bezpečí, z. s.
dne 8. 6. 2021. Předmětem smlouvy je finanční dar ve výši 2.000 Kč na podporu činnosti
obdarovaného. Uzavření smlouvy schváleno v ZO dne 4. 5. 2021 usnesením č. 10/21.
• Výpis z BÚČ České spořitelny č. 006, obrat ze dne 15. 6. 2021 - poskytnutí finančního daru
na částku 2.000 Kč
• Účetní doklad č. 211 ze dne 15. 6. 2021 - zaúčtování poskytnutí finančního daru na částku 2.000 Kč
(účet 543 - Dary a jiná bezúplatná předání))
• Souhrnný vnitřní účetní doklad č. 321 ze dne 1. 9. 2021 - oprava zaúčtování dokladů,
kde je mimo jiných oprav i oprava zaúčtování poskytnutí tohoto finančního daru na částku 2.000 Kč,
a to z účtu 543 (Dary a jiná bezúplatná předání) na účet 572 (Náklady vybraných místních vládních
institucí na transfery).
Darovací smlouvy
• Darovací smlouva uzavřená s dárcem - obec Oldřichov a s obdarovaným - Polánka, z. s.,
IČO: 26573971 dne 25. 10. 2021. Předmětem darovací smlouvy je poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 10.000 Kč na "pořízení strojního zařízení na úpravu běžkařských stop. "Uzavření darovací
smlouvy schváleno v ZO dne 7. 9. 2021 usnesením č. 25/21.
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
• Dle prohlášení starostky obce, obec za přezkoumané období, tj. od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021,
neuzavřela žádnou smlouvu o převodu nemovitého majetku.
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Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
• Obec za přezkoumané období, tj. od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 neuskutečnila žádný převod
nemovitého majetku
Smlouvy o věcných břemenech
• Dle prohlášení starostky obce, obec za přezkoumané období, tj. od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021,
nezřídila žádná věcná břemena.
Dokumentace k veřejným zakázkám
• Dle prohlášení starostky obce, obec za přezkoumané období, tj. od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021,
neuskutečnila veřejné zakázky nad 500.000 Kč bez DPH.
• Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku čerpadla Calpeda NM 32l20AlB na částku 32.109,77 Kč
včetně DPH 21 %, dodavatel B. K. T. spol. s r. o.
• Veřejná zakázka malého rozsahu na opravu veřejného osvětlení - zemní vedení v části obce Těmice
na částku 14.039,99 Kč včetně DPH 21 %, dodavatel TÁBORSKÉ STAVBY s. r. o.
Dokumentace k veřejným zakázkám
• Obec za přezkoumané období, tj. od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 neuskutečnila veřejnou zakázku
nad 500.000 Kč bez DPH
• Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Oldřichov č. 1/2019
s účinností 1. 9. 2019
• Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku ukazatele rychlosti Sierzega GR33C
na částku 164.789,90 Kč včetně DP 21 %, dodavatel SOVT - RADIO spol. s r. o.
Vnitřní předpis a směrnice
• Směrnice č. 1/2018 obec Oldřichov s účinností 7. 3. 2018 - dlouhodobý majetek
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
• ZO ze dne 6. 5. 2014 - usnesení č. 16/14
• ZO ze dne 27. 12. 2019 - bod č. 3
• ZO ze dne 30. 12. 2020
• ZO ze dne 4. 5. 2021 - usnesení č. 10/21
• ZO ze dne 8. 6. 2021
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
• ZO ze dne 7. 9. 2021
• ZO ze dne 5. 10. 2021 - usnesení č. 27/21 "Zastupitelé pověřují starostku k schvalování
rozpočtových opatření na příjmech bez omezení, na výdajích do 2.000.000 Kč"
• ZO ze dne 7. 12. 2021
Účetní závěrka za rok 2020 obce Oldřichov
• Schválena v ZO dne 8. 6. 2021
• Protokol o schválení účetní závěrky ke dni 31. 12. 2020
• Účetní doklad č. 200 ze dne 8. 6. 2021 - zaúčtování HV za rok 2020 na částku 1.005.121,40 Kč
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