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Č. j.: LK - 0175/21/Les 

 

Z P R Á V A  

o výsledku přezkoumání hospodaření  

obce Rynoltice, IČO 00263168, za rok 2021 

 

 

 

Přezkoumání hospodaření  obce Rynoltice za rok 2021  ve smyslu ustanovení  § 42  zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, 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 doručením 

oznámení o zahájení přezkoumání  hospodaření dne 6.10.2021. 

 

Přezkoumané období od 1.1.2021 do 31.12.2021. 

1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na obecním úřadu dne  25.10.2021. 

2. Závěrečné přezkoumání bylo vykonáno na obecním úřadu dne 9.5.2022. 

 

Přezkoumání vykonala: 

Mgr. Gabriela Lešáková, kontrolor pověřený řízením přezkoumání, ev. č. 1011. 

 

Pověření k výkonu přezkoumání podle § 5 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů a § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, vydal 

Mgr. René Havlík, ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje, pod č. j.: LK - 0175/21/Les 

dne 5.10.2021.   

 

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem. 

Poslední kontrolní úkon před vyhotovením zprávy byl proveden dne 9.5.2022. 

Popis úkonu: seznámení starosty obce s výsledky kontroly.  

 

Při přezkoumání byli přítomni:  Ing Jan Vacek - starosta obce, 

     Jana Košlíková - účetní obce. 
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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. 

Oblasti, které byly předmětem přezkoumání hospodaření v členění podle § 2 odst. 1 a 2 

uvedeného zákona: 

- ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních 

operací, týkajících se rozpočtových prostředků,  

- ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních 

fondů,  

- ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního 

celku,  

- ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků 

vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na 

základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,  

- ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu 

právních předpisů o účetnictví,  

- 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,  

- 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,  

- ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví 

územního celku,  

- ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž 

hospodaří územní celek,  

- ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, 

s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního 

právního předpisu,  

- ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,  

- ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,  

- ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch 

třetích osob,  

- ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizovaní věcných břemen k majetku územního celku,  

- ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem.  

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.  

 

A.  Výsledek dílčích přezkoumání 

A.I.  Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2021 

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

A.II.  Ostatní zjištěné a nenapravené chyby a nedostatky v průběhu přezkoumání za 

rok 2021 
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Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

B.  Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných 

v předchozích letech 
B.I.  Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech 

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

C.  Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2021 
C.I.  Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 podle § 2 a § 3 zákona č. 

420/2004 Sb.  

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

 

C.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. 

 

C.III.  Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: 

 

 a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku  .....................................  3,33 % 

 b) podíl závazků na rozpočtu územního celku  ..........................................  2,26 % 

 c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku  ...........  0 % 

 

C.IV.    Ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední   

              4 rozpočtové roky (§ 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.) 

 

Dluh obce nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky ve smyslu 

zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. 

 

 

V Liberci, dne 25.5.2022 

 

Jméno a podpis kontrolora provádějícího přezkoumání hospodaření: 

 

 

 

 

Mgr. Gabriela Lešáková 

…………………………………………. 
kontrolor pověřený řízením přezkoumání 

 

 

…………………………………………. 
podpis   

 

 

  

 

Tato zpráva o výsledku přezkoumání: 

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, ke kterému lze podat písemné 

stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení návrhu této zprávy, kontrolorovi 

pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává tento návrh 
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okamžikem marného uplynutí výše uvedené lhůty, dle § 6 odst. 1 písm. d) zákona 

č. 420/2004 Sb., 

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává zástupci 

kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu odboru 

kontroly krajského úřadu, 

- nedílnou součástí zprávy je seznam přezkoumávaných písemností uvedených v příloze. 

 

V kontrolovaném období dle prohlášení obce: 

- obec nehospodařila s majetkem státu,  

- neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,  

- nezastavila movitý a nemovitý majetek,  

- neuzavřela směnnou a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o 

přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského 

závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, 

- nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace,  

- neuskutečnila majetkové vklady,  

- a uskutečnila veřejné zakázky malého rozsahu (§ 27 zák. č. 134/2016 Sb.). 

 

 

Starosta obce byl seznámen s návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce 

Rynoltice a tento návrh zprávy s ním/ní byl projednán. Zprávu o výsledku přezkoumání 

hospodaření o počtu 12 stran po jejím projednání a seznámení převzal starosta obce   

Ing. Jan Vacek.  

 

 

 

 

Ing Jan Vacek 
starosta obce  

 

…………………………………………. 
razítko, podpis, dne   
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Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021  

 

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti: 

Návrh rozpočtu 

Návrh rozpočtu na rok 2021 byl zveřejněn od 1.12.2020 - na webových stránkách obce 

přístupný dosud.    

Rozpočtová opatření 

Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) ve sledovaném období projednalo a schválilo 4 rozpočtové 

změny:  

                                                příjmy           výdaje          financování  

SR 2021             15 439 072,00       17 796 531,00             2 357 459,00 

rozpočtová opatření: 

1) 29.3.2021       4 132 865,77         1 429 056,00      - 2 703 809,77                    

ZO usn. č. 1/2021 – bod 15,  zveřejněno 7.4.2021 

2) 23.6.2021                              664 932,55            829 739,00               164 806,49 

ZO usn. č. 2/2021 – bod 17, zveřejněno 2.7.2021 

3) 23.9.2021                         4 331 072,24         1 689 582,00     - 2 828 034,56 

ZO usn. č. 3/2021 – bod 13, zveřejněno 6.10.2021 

4) 15.12.2021                         3 342 478,76         1 041 065,00     - 2 301 413,76 

ZO usn. č. 4/2021 – bod 13, zveřejněno 20.12.2021 

rozpočet po změnách     27 910 421,32       22 785 973,00          - 5 124 448,32 

 

Objemy takto schváleného rozpočtu po změnách navazovaly na hodnoty vykázané ve výkazu 

FIN 2 - 12M k 31.12.2021.  

Schválený rozpočet 

Rozpočet na rok 2021 byl schválen ZO dne 29.12.2020 – usn. č. 4/2020 – bod 7 jako 

schodkový s tím, že tento bude kryt z prostředků z předchozích let (pol. 8115) v souhrnných 

objemech (v Kč):  

Výdaje   17 796 531 

Příjmy   15 439 072 

Financování                2 357 459 

Schválený rozpočet zveřejněn na webových stránkách obce ode dne 4.1.2021. 

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím 

Schválený objem provozního příspěvku ve výši 1 500 tis. Kč byl příspěvkové organizaci 

sdělen dopisem dne 6.1.2021. K 31.12.2021 byl neinvestiční příspěvek profinancován v plné 

výši. 

Střednědobý výhled rozpočtu 

Kontrole byl předložen střednědobý rozpočtový výhled na období 2017-2021 ze dne 23.11. 

2016. Rozpočtový výhled byl pro jednotlivé roky sestaven jako vyrovnaný (pro rok 2021  

v objemu 12 550 tis. Kč). Rozpočtový výhled byl zveřejněn na webových stránkách ode dne 

22.3.2017. 

 

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022-2024 byl schválen ZO dne 29.12.2020 – usn. č. 

4/2020. Střednědobý výhled rozpočtu byl sestaven v hodnotách (v tis. Kč): 
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  2022      2023       2024 

Příjmy  14 850    15 850    16 850 

Výdaje  18 000    18 000    18 000  

Financování     3 150      2 150       1 150 

Střednědobý výhled rozpočtu byl zveřejněn na webových stránkách obce od 4.1.2021- dosud 

(návrh střednědobého výhledu zveřejněn od 29.11.2020 - přístupný dosud). 

Závěrečný účet 

Závěrečný účet za rok 2020 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 

2020 (dále jen Zprávy) byl projednán v ZO dne 23.6.2021 – usn. č. 2/2021 bodem 14.  

ZO odsouhlasilo závěrečný účet bez výhrad.  

 

Zveřejnění bylo zabezpečeno následovně: 

- návrh závěrečného účtu včetně Zprávy od 24.5.2021 - 2.7.2021, resp. dosud, 

- schválený závěrečný účet včetně Zprávy od 2.7.2021 - zveřejněn dosud.    

Bankovní výpis 

Zůstatky na bankovních účtech (dále jen BÚ) k 31.12.2021:      

 

účet č. 231 

BÚ č. 151978559/0300       14 669 414,84 Kč (výpis č. 2021/292) 

BÚ č. 94-5114461/0710         8 624 794,92 Kč (výpis č. 75) 

Úhrnem         23 294 209,76 Kč  

 

účet č. 236 

BÚ č. 165993207/0300                         80 080,94 Kč (výpis č. 2021/37)                        

Celkově vykázané souhrny zůstatků účtů 231 a 236 souhlasily s údaji ve výkaze Rozvaha  

a řádky 6010 a 6020 ve výkaze FIN 2 - 12M. Stavy ověřeny inventarizací. 

Dohoda o hmotné odpovědnosti 

K oprávněnosti hospodaření s hotovostními prostředky předložena dohoda o hmotné 

odpovědnosti uzavřená s účetní obce dne 2.1.2007.  

Hlavní kniha 

Byla předložena hlavní kniha (obratová předvaha) za období 1–12/2021.  

Inventurní soupis majetku a závazků 

K zajištění inventarizace majetku k 31.12.2021 bylo kontrole předloženo: 

- příkaz k provedení inventarizace k 31.12.2021, 

- plán inventur – platnost od 18.11.2021 do 20.1.2022, 

- proškolení členů inventarizační komise ze dne 18.11.2021, 

- Inventarizační zpráva ze dne 20.1.2022 - nebyly zjištěny inventarizační rozdíly bez přijatých 

opatření. Inventurní soupisy souhlasily se stavy uvedenými v účetnictví, ve výkazu Rozvaha. 

K jednotlivým majetkovým účtům byly doloženy inventurní soupisy. Finanční prostředky na 

účtech byly opatřeny fotokopiemi bankovních výpisů. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 

na účtu 069 doložen potvrzením ze dne 3.1.2022 o vlastnictví akcií SVS, a.s. Teplice ve výši 

4 833 tis. Kč. Stavy majetku k datu 31.12.2021 uvedené na inventurních soupisech souhlasily 

se stavy v účetnictví.  
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Kniha došlých faktur 

Do 31.12.2021 celkem přijato a předepsáno 423 dodavatelských faktur v číselné řadě  

21–001–00xxx. Kontrole byly podrobeny faktury poř. č. 265–282 s úhradami v měsíci září 

2021 (BV č. 220, 221, 224, 227 a 231 - faktury ev. č. 279 a 282 byly uhrazeny 6.10.2021) a 

faktury poř. č. 391–411 s úhradami v měsíci prosinci 2021 (ČSOB, BV č. 285, 290, 291 a 

účet ČNB, BV 74). Zůstatek ve výši 89 373,59 Kč tvořily faktury č. 402 - doplatek, 412–423, 

které obec obdržela v 12/2021 se splatností v 1/2022. Dále faktura č. 15-001-00320 z roku 

2015 ve výši 7 492 Kč, která není uhrazena z důvodu neukončeného soudního jednání za 

vyúčtování paušálního poplatku za správu. Faktury byly doplněny likvidačním lístkem, který 

obsahoval podpisy (příkazce operace, správce rozpočtu, hlavní účetní) včetně zaúčtování. 

Kontrolou faktur včetně zaúčtování a úhrad jednotlivých faktur nebyly zjištěny nedostatky. 

Saldo účtu 321 - Dodavatelé k 31.12.2021 vykazovalo hodnotu ve výši 96 865,59 Kč. Účetní 

jednotka člení účet 321 na 5 analytik. Stav ověřen inventarizací. 

Kniha odeslaných faktur 

Obec k 31.12.2021 vystavila 50 faktur ve výši 874 490,07 Kč (311 0200) v číselné řadě  

21–002–00XXX. Obec člení účet 311 - Odběratelé na 29 analytik. Saldo účtu 311 bylo 

vykázáno ve výši 209 625,92 Kč (netto) - jednalo se zejména o neuhrazené dobropisy od 

Energie pod kontrolou (311 0202), náklady v bytech (311 0201), pronájmy bytů (311 0130)  

a za pronájmy pozemků (311 0100).  

Kontrole byly podrobeny faktury č. 21–46 a 48 s úhradami v květnu – prosinci 2021 (ČSOB, 

BV č. 140–283). Zůstatek ve výši 44 497,44 Kč (účet 311 0200) tvořily faktury č. 47, 49 a 50, 

které obec vystavila v 12/2021 (č. 47) a v 1/2022 (č. 49 a č. 50) byly uhrazeny se splatností  

v 1/2022. 

Odměňování členů zastupitelstva 

Na jednání zastupitelstva dne 11.12.2019 usnesením č. 5/2019 – body 17–18 byly v souladu 

dle NVL č. 318/2017 Sb., v platném znění, s účinností od 1.1.2020 schváleny výše odměn 

neuvolněné místostarostky v maximální výši, odměna ostatních neuvolněných členů 

zastupitelstva zůstává od 1.1.2021 v dosavadní výši schválené v roce 2018. Odměňování 

vycházelo z počtu obyvatel 747 k 1.1.2018. Kontrolou správností výší odměn za období  

1–12/2021 uvolněnému starostovi, neuvolněné místostarostky a předsedkyně finančního 

výboru (osobní čísla 180, 217 a 1019) – nebyly zjištěny nedostatky.  

Dne 15.12.2021 usn. č. 19/2021 a 20/2021 ZO schválilo mimořádné odměny uvolněnému 

starostovi a neuvolněné místostarostce obce, a to za nadstandardní výkon zastávaných funkcí 

spočívající v získávání dotací a realizací projektových záměrů za období 2019–2020, včetně 

řešení mimořádné situace v období pandemie COVID-19. Návrh na poskytnutí mimořádných 

odměn byl uveden jako samostatný bod navrženého programu připravovaného zasedání ZO. 

Nebyly zjištěny nedostatky. 

Pokladní kniha (deník) 

Obec k 31.12.2021 vystavila 771 příjmových a výdajových pokladních dokladů (číselná řada 

21–701–00001 až 21–701–00771). Pokladna vykázala hotovostní zůstatek ve výši  

112 626 Kč, vykázaný stav odpovídal účtu 261 v Rozvaze a řádku 6040 ve výkaze  

FIN 2-12M.  Kontrole byly podrobeny doklady za období od 1.9.2021 – 30.9.2021 od č. 593 

do č. 635 a období od 1.12.2021 – 31.12.2021 od č. 733 do č. 771. Nebyly zjištěny 

nedostatky. Stav účtu Pokladna účet 261 byl ověřen inventarizací. 

Příloha rozvahy 

Výkaz Příloha k 9/2021 a 12/2021 byl vygenerován v požadovaném rozsahu. Stavy 

nemovitých věcí (v části G) a fondu (v části F) byly vykázány v souladu s údaji ve výkazu 

Rozvaha. Ve výkazu v části D.2. a D.3. byly uvedené údaje o lesních porostech. Účetní 
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jednotka v majetku eviduje 113,09 ha lesních pozemků. Pozemky jsou oceněny 57 Kč/m2. 

Celková výše ocenění lesních pozemků v majetku činí 64 460 tis. Kč. 

Rozvaha 

Kontrole byla předložena Rozvaha sestavená k 31.12.2021, kde stálá aktiva činila 83 190 tis. 

Kč, po proúčtované korekci 64 853 tis. Kč. Dlouhodobé pohledávky vykazovaly nulovou 

hodnotu. Krátkodobé pohledávky činily 1 391 tis. Kč, na této částce se nejvíce podílely 

odběratelé (210 tis. Kč), krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery (305 tis. Kč), pohledávky 

z přerozdělených daní (745 tis. Kč) a krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery (126 tis. Kč). 

Ke krátkodobým pohledávkám byly vytvořeny opravné položky ve výši 6 tis. Kč. 

Dlouhodobé závazky byly vykázány ve výši 26 tis. Kč, tuto hodnotu v plné výši tvořily 

dlouhodobé přijaté zálohy. Krátkodobé závazky činily 2 847 tis. Kč, tato hodnota byla 

ovlivněna účty dodavatelé (97 tis. Kč), krátkodobými přijatými zálohami (260 tis. Kč), 

zaměstnanci (354 tis. Kč), daň z příjmů (745 tis. Kč) a krátkodobými přijatými zálohami na 

transfery (311 tis. Kč). Dlouhodobý finanční majetek vykazoval nadále hodnotu 4 833 tis. Kč, 

jedná se o akcie SVS, a.s. Na účtu nedokončený dlouhodobý hmotný majetek – účet 042 

došlo ke snížení o částku 6 164 tis. Kč z důvodu převedení cyklostezky Jítrava na účet 021 - 

stavby. Kontrolou stanovených vazeb na tomto výkazu nebyly zjištěny nedostatky.  

Účetnictví ostatní 

Kontrolou bylo ověřeno, že správní činnost vykonává úředník, který nesložil zkoušku 

odborné způsobilosti.  

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 

Při naplnění příjmů rozpočtu po změnách k 31.12.2021 na 103,26 % (28 820 tis. Kč) a čerpání 

výdajů rozpočtu po změnách v objemu 63,11 % (14 381 tis. Kč) bylo docíleno kladného salda 

příjmů a výdajů v objemu 14 440 tis. Kč viz uvedené údaje po konsolidaci v objemech (v Kč): 

     

           Rozpočet                     Rozp. po změnách        Skutečnost                % UR       

Příjmy      15 439 072,00         27 910 421,32        28 820 439,51       103,26                  

Výdaje                17 796 531,00         22 785 973,00        14 380 658,92         63,11 

Saldo P a V        - 2 357 459,00                   5 124 448,32           14 439 780,59           x 

Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.12.2021 obsahoval hodnoty:  

 

Náklady celkem         16 048 010,16 Kč   

Výnosy celkem          24 595 738,45 Kč  

Výsledek hospodaření – zisk ve výši 8 547 728,29 Kč – navazoval na výsledek hospodaření 

běžného účetního období za kontrolované období. Obec neprovozuje hospodářskou činnost.             

Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací 

Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace – Základní škola a Mateřská škola Rynoltice 

(dále jen PO). Zřizovací listina byla schválena ZO dne 29.10.2009 usnesením č. 6/2009  

a Dodatkem ze dne 29.10.2009. V kontrolovaném období 1–12/2021 nedošlo ke změně. 

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací 

Za rok 2020 PO vykázala výsledek hospodaření představoval zisk ve výši 354 291,32 Kč. 

Rada obce dne 28.6.2021 – usnesením č. 6/2021 schválila převedení zlepšeného 

hospodářského výsledku do rezervního fondu PO.  

 

Schválení účetní závěrky PO 
Rada obce dne 28.6.2021 – usnesení č. 6/21 schválila účetní závěrku PO k 31.12.2020 -  

k tomu doložen protokol. 
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Darovací smlouvy 

V rámci dílčího přezkoumání hospodaření byla ověřena darovací smlouva uzavřená dne 

21.7.2021 mezi obcí Rynoltice (dárce) a Římskokatolickou farností Jítrava, IČO 46749179 

(obdarovaný), předmětem daru byla finanční částka ve výši 50 000 Kč. Smlouva byla 

schválena zastupitelstvem obce dne 23.6.2021 usn. 2/2021, bod 15.  Finanční plnění proběhlo 

dne 30.8.2021. 

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím 

Na základě přijatých žádostí schválilo ZO na zasedání dne 29.3.2021 – usnesením č. 1/2021 

bod 6 - bod 10 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestičních a investičních dotací 

celkem 5-ti subjektům.  

 

V rámci přezkoumání byl ověřen postup obce u níže uvedeného subjektu: 

FK Rynoltice, z. s., IČ 46744827 

- žádost ze dne 6.4.2021, 

- smlouva o poskytnutí dotace ze dne 14.4.2021, 

- objem dotace: 95 000 Kč,  

- smlouva zveřejněna na webových stránkách obce dne 26.4.2021, 

- účel: „na dopravu hráčů na zápasy, odměna pro rozhodčí, fotbalové soustředění, 

pohonné hmoty spotřebované při setkání a válcování hřiště, materiál potřebný  

k údržbě hřiště a kabin, sportovní vybavení“, 

- finanční plnění: 14.4.2021, 

- dne 13.12.2021 byla podána žádost o změnu charakteru příspěvku, a to na část 

neinvestiční ve výši 14 100 Kč („na dopravu hráčů na zápasy, odměna pro rozhodčí, 

fotbalové soustředění, pohonné hmoty spotřebované při setkání a válcování hřiště, 

materiál potřebný k údržbě hřiště a kabin, sportovní vybavení“) a investiční ve výši 

80 900 Kč na nákup nového zahradního traktoru XTY 220 HD,  

- na základě nové žádosti byl uzavřen dodatek č. 1 o poskytnutí účelové investiční  

a neinvestiční dotace z rozpočtu obce (schváleno ZO dne 15.12.2021 usn. 4/2021), 

- vyúčtování provedeno 16.12.2021 v souladu s uzavřenou smlouvou. 

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím 

V rámci přezkoumání byly ověřeny níže uvedené smlouvy o přijatých účelových 

prostředcích: 

 

Položka  4111, objem 239 702,82 Kč 

- UZ 98037 v celkové výši 177 702,82 Kč kompenzační bonus pro rok 2021 

v souvislosti s SARS CoV-2, nepodléhá vyúčtování, obec přijala ve 3 splátkách. 

- UZ 98071 ve výši 62 000 Kč – na výdaje spojené s konáním voleb do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR – obec obdržela 1.9.2021. Závěrečné vyúčtování provedeno 

dne 26.1.2021, vratka činila 22 303,52 Kč. 

 

Položka 4112, objem 183 000 Kč 

- jedná se o transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu. 

 

Položka 4116, objem 734 723,50 Kč 

- UZ 13101 – dle platných smluv s Úřadem práce – aktivní politika zaměstnanosti – 

celkem 170 823 Kč, 

 

- UZ 13013 – dle platných smluv s Úřadem práce – operační program zaměstnanost – 

celkem 218 226 Kč, 



- 10 - 

 

- UZ 17016 – dotace – poskytovatel Ministerstvo pro místní rozvoj (dále MMR) na akci 

Výstavba cyklostezky sv. Zdislavy v Jítravě ve výši 44 830,50 Kč – obec dotaci 

obdržela dne 10.3.2021 (dokl. č. 21-804-00014). 

 

- UZ 14004 – dotace – poskytovatel Ministerstvo vnitra ČR (dále MV) na akci odborná 

příprava, zásah, vybavení a opravy JSDH obcí ve výši 11 009 Kč – obec dotaci 

obdržela dne 6.12.2021 (dokl. č. 21-804-00070). 

 

- UZ 15091 – dotace – poskytovatel Ministerstvo životního prostředí na akci výsadba 

dřevin u místní komunikace z Rynoltic do Jítravy při silnici I/13 ve výši 133 500 Kč – 

obec dotaci obdržela dne 10.12.2021 (dokl. č. 21-804-00072). 

 

- UZ 29014– dotace – poskytovatel Ministerstvo zemědělství na akci obnova a zajištění 

lesních porostů do 40 let věku ve výši 61 200 Kč – obec dotaci obdržela dne 17.6.2021 

(dokl. č. 21-804-00034). 

 

- UZ 29015– dotace – poskytovatel Ministerstvo zemědělství na ekologické a k přírodě 

šetrné technologie (soustřeďování dříví koněm v lese) ve výši 9 752 Kč – obec dotaci 

obdržela dne 17.6.2021 (dokl. č. 21-804-00034). 

 

- UZ 29030– dotace – poskytovatel Ministerstvo zemědělství na zmírnění dopadů 

kůrovcové kalamity v lesích ve výši 85 383 Kč – obec dotaci obdržela dne 17.6.2021 

(dokl. č. 21-804-00034). 

 

Položka 4121, objem 400 Kč 

- město Jablonné v Podještědí poskytlo obci příspěvek na provoz čidla na Panenském 

potoce ve výši 400 Kč – obec finanční prostředky obdržela 15.9.2021 dokl. č. 21-802-

00218. 

 

Položka 4122, objem 378 451,91 Kč 

- dotační fond Libereckého kraje oblast podpory – požární ochrana, prevence 

kriminality – dotace na Pořízení jednovrstvých zásahových obleků pro JSDH ve výši 

16 800 Kč, obec dotaci obdržela 19.8.2021 (dokl. č. 21-804-00045). 

- dotace na pořízení motorové pily pro JSDH výši ve výši 17 100 Kč, obec dotaci 

obdržela 19.8.2021 (dokl. 21-804-00045), dne 3.11.2021 byla provedena vratka ve 

výši 868,09 Kč (dokl. č. 21-804-00062), 

- dotace na hospodaření v lesích ve výši 56 520 Kč, obec dotaci obdržela 16.4.2021 

(dokl. č. 21-804-00019), 

- dotační fond Libereckého kraje OLP/2792/2021 na obnovu dětského a sportovního 

hřiště v Jítravě ve výši 270 000 Kč, obec dotaci obdržela 19.10.2021 (dokl. č. 21-804-

00058), 

- dotační fond Libereckého kraje OLP/3528/2021 na projekt „Rynoltice – Máme to ve 

svých rukách II.“ ve výši 18 900 Kč, obec dotaci obdržela 11.11.2021 (dokl. č. 21-

804-00065). 

 

Položka 4216, objem 4 222 984,17 Kč 

- dotace z MMR na akci Volnočasové hřiště pro rodiče a děti v obci ve výši  

165 193 Kč, obec dotaci obdržela 9.6.2021 (dokl. č. 21-804-00031). 
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- dotace z MMR transfer na pořízení územního plánu výši ve výši 400 000 Kč, obec 

dotaci obdržela 4.8.2021 (dokl. 21-804-00043), 

- dotace z MMR na akci Výstavba cyklostezky sv. Zdislavy v Jítravě ve výši 

3 657 791,17 Kč, obec dotaci obdržela 10.3.2021 (dokl. č. 21-804-00014). 

 

Položka 4222, objem 1 916 004,69 Kč 

- investiční účelová dotace z dotačního fondu Libereckého kraje OLP/1930/2020, 

program rozvoj cyklistické dopravy na projekt „Cyklostezka svaté Zdislavy, úsek 

Jítrava 1. etapa“ ve výši ve výši 1 880 307,27 Kč,  

- investiční účelová dotace z dotačního fondu Libereckého kraje OLP/2417/2020, 

program podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje na projekt  

„Pořízení třífázové elektrocentrály“ ve výši ve výši 36 000 Kč, obec dotaci obdržela 

3.9.2021 (dokl. 21-804-00049), dne 3.11.2021 byla provedena vratka ve výši 302,58 

Kč (dokl. č. 21-804-00062). 

Smlouvy o dílo 

V rámci dílčího přezkoumání hospodaření byla ověřena smlouva o dílo uzavřená dne 

29.9.2021 mezi obcí Rynoltice a firmou SaM silnice a mosty, a.s., IČO 25042751 Děčín na 

akci „Obnova místních komunikací v obci Rynoltice“, za cenu 1 438 828,80 Kč bez DPH  

(1 740 982,85 Kč s DPH), výše smlouvy zakládala povinnost uveřejnění na profilu 

zadavatele. Dne 29.9.2021 usn. č. 9/2021 bod č. 1 rada obce pověřila starostu obce k podpisu 

smlouvy o dílo.  

 

Finanční zajištění:  

- Ministerstvo pro místní rozvoj – k 31.12.2021 obec neobdržela žádnou dotaci, 

- vlastní zdroje obce – k 31.12.2021 – dosud nehrazeno.    

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) 

Kontrole byla předložena kupní smlouva 10.3.2021 mezi obcí (kupující) a firmou ATS Invest, 

s.r.o. (prodávající) na pozemek p.č. 831/6, 831/7 trvalý travní porost zaspané na LV č. 635 

katastrální území Jítrava, Rynoltice za sjednanou kupní cenu 86 500 Kč. ZO schválilo koupi 

pozemků dne 29.12.2020, usn. 4/2020 bod č. 6. Vklad do KN proveden dne 7.4.2021  

s právními účinky k 15.3.2021, úhrada kupní ceny proběhla 15.3.2021, (BV 62). Do majetku 

obce zavedeno dne 16.3.2021 - dle protokolu o zařazení č. 31/2021, účetní doklad č. 21-005-

00169. 

Smlouvy o přijetí úvěru 

V kontrolovaném období obec nepřijala žádný úvěr. 

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem 

Obec pravidelně zveřejňuje záměry převodu, prodeje, směny či pronájmu majetku před jejich 

projednáním.  

Dokumentace k veřejným zakázkám 

V rámci přezkoumání byla přezkoumána veřejná zakázka: „Obnova místních komunikací 

v obci Rynoltice“. 

K postupu obce bylo doloženo: 

- předpokládána hodnota: 1 555 794 Kč bez DPH, 

- kritérium – nejnižší nabídková cena,    

- lhůta pro podání nabídek 17.9.2021,                     

- čestné prohlášení členů hodnotící komise ze dne 24.9.2021,  

- protokol o otevírání obálek ze dne 24.9.2021 (1 podaná nabídka), 
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- firma SaM silnice a mosty, a.s., IČO 25042751 Děčín – cena díla 1 438 828,80 Kč  

bez DPH (1 740 982,85 Kč s DPH).    

Dne 29.9.2021 rada obce schválila výsledek poptávkového řízení na zakázku malého rozsahu 

a tím rozhodla o výběru dodavatele v ceně díla 1 438 828,80 Kč bez DPH (1 740 982,85 Kč  

s DPH). Starosta obce byl zároveň pověřen k podpisu smlouvy o dílo. Smlouva o dílo byla 

uzavřena dne 29.9.2021, zveřejněna na profilu zadavatele dne 14.10.2021. 

 

Profil zadavatele: 

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-rynoltice_1826/obnova-mistnich-

komunikaci-v-obci-rynoltice_37817/smlouva-o-dilo_214924/ 

Výsledky externích kontrol 

Dle sdělení vedení obce nebyla v kontrolovaném období provedena žádná externí kontrola. 

Výsledky kontrol zřízených organizací 

Dne 14.6.2021 byla provedena kontrola PO. Kontrolu provedl externí auditor. Byly zjištěny 

nedostatky a pochybení, přesto bylo konstatováno, že účetnictví organizace bylo vedeno 

přehledně. Organizace hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem, zkontrolované 

náklady byly hospodárné a souvisely s činností organizace. 

Zápisy z jednání rady včetně usnesení 

K 31.12.2021 proběhlo celkem 12 jednání rady obce, a to 4.2., 4.3., 30.3., 4.5., 2.6., 18.6., 

21.7., 2.9., 29.9., 3.11., 23.11. a 20.12.2021.  

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení 

Kontrole podrobeny zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva obce z 29.3., 23.6., 23.9.  

a 15.12.2021 Dále pak vzhledem k materiálům vztahujících se k roku 2021 zápis a usnesení 

zastupitelstva z 29.12.2020, kde byl projednán a schválen rozpočet na rok 2021 a střednědobý 

výhled rozpočtu na období 2022–2024. 

Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití 

Obec má zřízen Sociální fond, jehož tvorba a použití prostředků upravuje vnitřní směrnice  

č. 1/2018, fond je tvořen stanoveným rozpočtem na příslušný rok. Rada obce dne 15.1.2019 – 

usnesením č. 1/2019 - bodem 22 schválila Zásady hospodaření se Sociálním fondem. Stav 

účtu 236 se shodoval se stavem na účtu 419 dle výkazu Rozvaha (ve výši 80 080,94 Kč). Účet 

419 navazoval na údaje v části F přílohy k Rozvaze. 

 

Počáteční stav k 1.1.2021    73 596,07 Kč 

Tvorba fondu 1-12/2021   50 026,87 Kč 

Čerpání fondu 1-12/2021   43 542,00 Kč 

Konečný stav fondu    80 080,94 Kč 

Kontrolní a finanční výbor 

Finanční výbor se konal dne 12.5.2021 a 24.11.2021 (předmětem projednání zejména byl 

aktuální stav hospodaření obce, nájemné v obecních bytech). Kontrolní výbor se konal ve 

dnech 8.9.2021 a 29.9.2021 (kontrola plnění usnesení zastupitelstva a rady obce). 

Schválení účetní závěrky 

Zastupitelstvo obce dne 23.6.2021 schválilo účetní závěrku obce Rynoltice za rok 2020 -  

k tomu byl doložen protokol.            
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