PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad
Odbor finanční

ZPRÁVA
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
obce Zaječice
IČ: 00271233
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
6. září 2021 jako dílčí přezkoumání
24. března 2022 jako konečné přezkoumání
Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) 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 a bylo zahájeno dne 13.8.2021
Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení.
Přezkoumané období od 01.01.2021 do 31.12.2021.
1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 6.9.2021
2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 24.03.2022
Přezkoumání vykonaly:
-

kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Eva Baťková

-

kontroloři:
- Bc. Ivana Horáková

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č.
255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 20. 7. 2021.
Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.
Při přezkoumání byli přítomni:

Róbert Pavlačič - starosta obce
Ilona Kvasničková - 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.
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 předcházející vyhotovení zprávy byl uskutečněn dne 24.3.2022
Výsledek dílčích přezkoumání
Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za r. 2021

A.
A.I.

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
A.II.

Ostatní chyby a nedostatky

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech
Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech

B.
B.I.

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
C.

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

C.I.

 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 .................................. 0,09 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ..................................... 10,78 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ......... 0 %
C.IV. Dluhové pravidlo podle zákona o rozpočtové odpovědnosti
Dluh obce/města Zaječice překročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4
rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost o
48,45 %. Částka představující 5% z rozdílu mezi výší dluhu a 60% průměru příjmů za
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poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou
odpovědnost činí 854 000,00 Kč.
D. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek
Zaječice dne 24. března 2022
Pokud zde chybí některé podpisy kontrolorů uvedených na str. 1 této zprávy, kteří se
podíleli na výkonu přezkoumání, tak nebyli v době konečného přezkoumání již členy
kontrolní skupiny a jejich podpis je uveden pouze v zápise z dílčího přezkoumání
hospodaření.
Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na konečném dílčím přezkoumání
hospodaření – za Krajský úřad Pardubického kraje:

Eva Baťková
………………………………………….
kontrolor pověřený řízením přezkoumání
Bc. Ivana Horáková
………………………………………….
kontrolor

………………………………………….
podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

………………………………………….
podpis kontrolora

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:
-

-

-

je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a je možno ke zjištění v ní
uvedeném podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy
kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává
tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona
č. 420/2004 Sb. k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě
stanovit lhůtu delší,
se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímu
zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu
Krajského úřadu Pardubického kraje,
nedílnou součástí zprávy je seznam dokumentů využitých při přezkoumání a
uvedených v příloze,
s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zaječice o počtu stran
byl seznámen a její stejnopis převzal starosta pan Róbert Pavlačič

V kontrolovaném období ÚSC, dle prohlášení zástupců ÚSC, nehospodařil s majetkem
státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a
nemovitý majetek, neuzavřel
směnnou smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se
nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o
poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o
přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace,
neuskutečnil majetkové vklady. Územní celek uskutečnil veřejné zakázky.
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Poučení:
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.
povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu,
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 č. 420/2004 Sb., 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.
Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení § 14
odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to lze podle ustanovení § 14 odst. 2
zákona č. 420/2004 Sb. územnímu celku uložit pokutu do výše 50.000 Kč.

Róbert Pavlačič
………………………………………….
starosta obce

………………………………………….
podpis starosty obce

Ilona Kvasničková
………………………………………….
účetní obce

………………………………………….
podpis účetní obce

Převzal dne:
Zaječice dne 24. března 2022

Róbert Pavlačič
…………………………………………..
starosta obce

…………………………………………..
podpis starosty obce
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Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:
Druh písemnosti
Návrh rozpočtu

Popis písemnosti
návrh rozpočtu na rok 2021 byl zveřejněn od 18.11.2020 do
10.12.2020
Rozpočtová opatření rada obce dne 10.5.2021 schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021
zveřejněno na internetových stránkách obce od 11.5.2021
rada obce dne 11.6.2021 schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2021
zveřejněno na internetových stránkách obce od 30.6.2021
RO č. 3 - rada obce schválila dne 28.8.2021, zveřejněno dne
9.9.2021
RO č. 4 - rada obce schválila dne 13.10.2021, zveřejněno dne
9.11.2021
RO č. 5 - rada města schválila dne 20.12.2021, zveřejněno dne
17.1.2021
zveřejnění ověřeno na www stránkách obce
rozpočtová opatření předána ke kontrole jako opis z účetního
programu FENIX
Schválený rozpočet zastupitelstvo obce ze dne 9.12.2020 schvaluje rozpočet na rok 2021,
schválený rozpočet obce na rok 2021 zveřejněn na úřední a
elektronické desce od 10.12.2020
Stanovení
ve schváleném rozpočtu ze den 9.12.2020 ve výši 640 000,00 Kč na
závazných ukazatelů položce rozpočtové skladby 5331
zřízeným
kontrola dle výkazu Fin 2-12M k 30.06.2021
organizacím
závazný ukazatel sdělen dopisem dne 25.1.2021
rada obce souhlasí dne 15.2.2021 s rozvahou ZŠ Zaječice a rada
obce projednala a schvaluje účetní závěrku za rok 2020 a
hospodářský výsledek za rok 2020
Střednědobý výhled návrh střednědobý výhled rozpočtu obce od 2020-2022 zveřejněn od
rozpočtu
18.10.2018
střednědobý výhled rozpočtu od 2020-2022 byl projednán v radě obce
Zaječice a schválený zastupitelstvem obce Zaječice den 12.12.2018
schválilo zastupitelstvo obce zveřejněno od stále
Závěrečný účet
návrh závěrečného účtu za rok 2020 byl spolu s hospodaření
zřízených příspěvkových organizací zveřejněn od 20.5. 2021
zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2020 zveřejněna od
29.3.2021 - zveřejněno stále
zastupitelstvo obce schválilo sne 9.6.2021 v souladu se zákonem
zveřejnění závěrečného účtu na úřední desce a internetových
stránkách obce - zveřejněno stále
Bankovní výpis
vedený u KB, a.s. č.ú, 3226531/0100 ve výši zůstatku 15 787 787,15
Kč k 30.6.2021, k 31.12.2021 ve výši 12 633 715,06 Kč
vedený u ČNB, a.s. č.ú. 94-10717531/0710 ve výši zůstatku 5 519
166,18 Kč k 30.6.2021, k 31.12.2021 ve výši zůstatku 5 894 473,86
Kč
výše uvedené zůstatky byly ověřeny na účetní stav dle výkazu
rozvaha - účet 231 a výkaz FIN 2 12M k 30.6.2021 v celkové výši 21
306 953,33 Kč , k 31.12.2021 v celkové výši 18 514 152,92 Kč
Dohoda o hmotné
ze dne 2.1.2003 pro účetní obde
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odpovědnosti
Evidence poplatků
Faktura

Kniha došlých faktur
Kniha odeslaných
faktur
Kniha pohledávek a
závazků

Mzdová agenda
Odměňování členů
zastupitelstva

na místní poplatek za odpady a ze psů
vedena ručně v excelové tabulce
DF č. 5151200346 ze dne 3. 2. 2021 - Instav Hlinsko, splatnost do 5.
3. 2021 - 605.647,35 Kč, úhrada dne 16. 2. 2021 - revitalizace
Návesního rybníka na základě SOD
DF č. 5151210018 ze dne 30. 4. 2021 - Instav Hlinsko, splatnost do
4.6.2021, úhrada dne 17. 5. 2021 - 305.449,99 Kč - dtto
DF č. 5151200370 ze dne 28. 2. 2021 - Instav Hlinsko, splatnost do 4.
4. 2021, úhrada dne 16. 3. 2021 - 1.232.503,89 Kč - dtto
DF č. 5151200398 ze dne 13. 4. 2021 - Instav Hlinsko, splatnost do
13. 5. 2021, úhrada dne 13. 3. 2021 - 1.391.262,77 Kč - dtto
faktury došlé za období 6/2021 v souvislosti s jejich platbou na BÚ
včetně účtování o platbě
na rok 2021
vedena ručně v knize FA
na rok 2021
vedena ručně tabulkově v číselné řadě 1-16
plán inventur ze dne 20.12.2021
prezenční listina proškolení členů inventarizační komise
inventarizační zpráva za rok 2021 ze dne 31.1.2022
majetková evidence v účetním programu FENIX
vedena v účetním programu FLUX PAM
počet obyvatel k 1.1.20218 - 1056
počet zastupitelů - 15, rada obce
uvolněná funkce starosty, ostatní funkce neuvolněné

Výše odměn neuvolněným zastupitelům obce byla stanoveny
usnesením ZO ze dne 4. 3. 2020, počínaje tímto dnem, pro r. 2021
beze změn.
Výše odměny uvolněnému starostovi obce stanovena v souladu s nař.
vlády č. 338/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Ověřeno na rekapitulace mezd za období 01 - 06/2021, vyplaceno ve
schválené výši, k 31.12.2021 ověřeno na mzdové listy
Pokladní doklad
za období 6/2021 v číselné řadě 272 - 321
kontrola účtování za období 6/2021
kontrola dodržení zásad dle zákona o finanční kontrole a dle zákona o
obcích
Pokladní kniha
za období 6/2021 v číselné řadě 272 - 321
(deník)
pokladní zůstatek ve výši 60 792,00 Kč, ověřeno na účetní stav dle
výkazu FIN 2 12M na položce 5182, dle výkazu rozvaha - účet 261
Příloha rozvahy
k 30.06.2021, k 31.12.2021
Rozvaha
k 30.06.2021, k 31.12.2021
Účetní doklad
opis účetní dokladů za období 6/2021
opis účetního dokladu za období 1/2021 na předpis pohledávky na
místní poplatek za odpady ve výši 555 454,00 Kč a ze psů 13 150,00
Kč účetním zápisem 315/606
Výkaz pro hodnocení k 30.6.2021, k 31.12.2021
plnění rozpočtu
Výkaz zisku a ztráty k 30.06.2021, k 31.12.2021
Darovací smlouvy
ze dne 18.3.2021 na finanční dar ve výši 10 000,00 Kč pro Farní
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, tel.: +420 466 026 530,
e-mail: ivana.bednarikova@pardubickykraj.cz
-6 -

charitu Chrudim na činnost
kontrola účtování - nákladový účet 572 s rozpočtovou skladbou
3639/5222
schválila rada obce dne 15.3.2021

Dohody o pracovní
činnosti

Dohody o provedení
práce

Pracovní smlouvy
včetně platových
výměrů
Smlouvy a další
materiály k přijatým
účelovým dotacím

Smlouvy a další
materiály k přijatým
účelovým dotacím

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

ze dne 29.6.2021 pro fyzickou osobu ve výši 5 000,00 Kč z důvodu
odchodu do starobního důchodu
schválila rada obce dne 29.6.2021
Dle evidence předloženy 4 dohody o pracovní činnosti uzavřené v r.
2021 ze dne 2. 1. 2021, na práce:
vedoucí organizační složky obce - Osvětová beseda Zaječice,
zástupce vedoucího Osvětové besedy, úklidové práce, poskytování
knihovnických a informačních služeb
Dle předložené evidence bylo v r. 2021, ke dni dílčího přezkoumání
hospodaření, uzavřeno 6 dohod o provedení práce ze dne 2. 1. 2021.
Uzavřeny na zametání veřejných prostranství a sekání trávy,
zajišťování akcí v kulturním domě, příprava Zaječického zpravodaje č.
1 - 4/2021, roznáška Zaječického zpravodaje č. 1 - 4/2021
DPP ze den 1.10.2021 - příprava obálek a roznos hlasovacích lístků
DPP ze dne 1.10.2021 - kontrola dle evidence obyvatel, příprava
volebních lístků, úklid volební místnosti
DPP ze dne 1.10.2021 - příprava obálek a hlasovacích lístků
pracovní smlouva uzavřena dne 1.9 .2021 na dobu neurčitou uklizečka OU; platový výměr ze dne 1.9. 2021
neinvestiční dotace na úhradu výdajů vzniklých obcím v souvislosti s
konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
(pol.4111 ÚZ 98071). Na základě Avíza pro změnu obce č. 21-94 ze
dne bylo přiznáno 31 000,- Kč. Finanční vypořádání vyhotoveno. Dle
předložených dokladů čerpáno ve výši 31 112,52 Kč, dle vyúčtování
byla dotace vyčerpána v plné výši. Uskutečněné výdaje jsou
uznatelné.
smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Pardubického kraje
na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany resp. jejich
opravu, dotace je poskytována v souladu s " Dotačním programem
Podpora jednotek SDH obcí Pardubického kraje na pořízení požární
techniky a věcných prostředků požární ochrany na období 2021 2024, který byl schválen usnesením kraje R/180/21 ze den 8.2.2021.
Účelová dotace se poskytuje se do výše 70% ze skutečných nákladů ,
maximálně však do výše 10 000,00 Kč, na pořízení zásahových
oděvů.
termín použití a vyúčtování dotace do 30.11.2021
příjem dotace účtovaná na položce 4122
vyúčtování dotace předloženo dne 15.11.2021(doloženo přijatou
fakturou č 722010688 - faktura uhrazena výpisem 11/2021)
kupní smlouva ze dne 25.8.2021 pro prodej pozemku par.č. 366/28 o
celkové výměře 108 m2 za kupní cenu 10 800,00 Kč
doložka dle zákona o obcích - záměr zveřejněn ve dnech - 17.3. 1.4.2021, ZO schválilo dne 9.6.2021
právní účinky vkladu ze dne 26.8.2021, vyřazeno účetním dokladem
č. 35/2021 účetním zápisem 554/031 ve výši 289,44 Kč

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, tel.: +420 466 026 530,
e-mail: ivana.bednarikova@pardubickykraj.cz
-7 -

kupní smlouva ze dne 22.3.2021 na prodej pozemku par.č. 220/1 o
celkové výměře 71 m2 za kupní cenu ve výši 4 260,00 Kč
doložka dle zákona o obcích - záměr prodeje zveřejněn ve dnech
15.9. - 30.9.2020, ZO schválilo dne 9.12.2020
právní účinky vkladu vznikly dne 24.3.2021, vyřazeno účetním
dokladem č. 14 ze dne 31.3. 2021 účetním zápisem 554/031 ve výši
190,28 Kč

Dokumentace
k veřejným
zakázkám

Vnitřní předpis a
směrnice

Zápisy z jednání

smlouva ze dne 8.1.2021 o bezúplatném převodu vlastnického práva
k majetku - pozemky par.č. 1085/1 o výměře 586 m2, č. 1107 o
výměře 583 m2, č. 1106/2 o výměře 55 m2 vše ostatní plocha, ostatní
komunikace pro obec Bítovany
doložka dle zákona o obcích - ZO schválilo dne 3.6.2020, záměr
prodeje zveřejněn ve dnech 11.5. - 4.6.2020
právní účinky vkladu vznikly dne 11.1.2021, vyřazeno účetním
zápisem 554/031 ve výši 61 200,00 Kč
Obec vydala směrnici Rady obce, kterou se stanovuje postup při
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2017, platnou od 1.
3. 2017.
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavení práce "Revitalizace
Návesního rybníka obce Zaječice"
Výkonem zadavatelských činností a výkonem autorského dozoru a
technického dozoru byla na základě smlouvy o dílo a Příkazní
smlouvy č. 0920 ze dne 27. 1. 2021 pověřená fy KOINVEST, s. r. o.,
Třebíč.
Výzva k podání nabídky ze dne 18. 8. 2020 zaslána 3 dodavatelům
vč. zadávací dokumentace. Hodnotící kritérium: nejnižší nabídková
cena.
Nabídku podali všechny 3 oslovené firmy.
Protokol o otevírání obálek ze dne 9. 9. 2020.
Písemná zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 9. 9. 2020.
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze ne 10. 9. 2020. Na
základě hodnotícího kritéria byla vybrána nabídka fy INSTAV Hlinsko,
a. s. - schváleno RO dne 9. 9. 2020.
Oznámení o výběru dodavatele ze dne 10. 9. 2020 bylo doručeno
všem účastníkům výběrového řízení.
Písemná zpráva zadavatele ze dne 1. 10. 2020.
S vybraným uchazečem byla dne 1. 10. 2020 uzavřena smlouva o
dílo s cenou díla 3.534.864,- Kč vč. DPH, termín realizace do 30. 6.
2021.
Dle dodavatelských faktur byla sjednaná cena díla dodržena.
č. 1/2017, kterou se stanovuje postup při zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu, platná od 1. 3. 2017
směrnice k podrozvahovým účtům, směrnice o odepisování, směrnice
pro časové rozlišování, směrnice o evidenci majetku, podpisové
vzory, směrnice k ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k
prodeji, směrnice o poskytování cestovních náhrad, směrnice k
zásadám vedení účetnictví, směrnice o inventarizaci, směrnice pro
schvalování hospodářských operací a pro oběh účetních dokladů
ze dne 15.3. 2021 - schválení daru ve výši 10 000,00 Kč pro Farní
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rady včetně
usnesení

charitu Chrudim
ze dne 10.5.2021 - RO č. 1
ze dne 11.6.2021 - RO č. 2
ze dne 29.6.2021 - schválení daru ve výši 5 000,00 Kč pro fyzickou
osobu
ze den 15.7.2021 - schválení nabídek splašková kanalizace
ze den 23.8.2021 - rozpočtové opatření č.3
ze dne 13.10.2021 - dotace z Pardubického kraje - požární ochrany
SDH, RO č.4
ze den 22.11.2021 - schválení odměn pracovníků OU, schválení
střednědobý výhled ZŠ zaječice na roky 2023 - 2025
ze dne 20.12.2021 - rozpočtové opatření č. 5
Zápisy z jednání
zastupitelstvo obce ze dne 9.12.2021- rozpočet,
zastupitelstva včetně zastupitelstvo obce ze dne 1.2.2021
usnesení
zastupitelstvo obce ze den 10.3.2021
zastupitelstvo obce ze dne 9.6.2021 - závěrečný účet , účetní závěrka
OU a ZŠ
zastupitelstvo obce ze dne 8.9.2021- rozpočtové změny č.2/2021 ,
3/2021, OZV č. 1/2021
zastupitelstvo obce ze dne 8.12.2021 - rozpočet na rok 2022,
střednědobý výhled rozpočtu za rok 2023 - 2025
Peněžní fondy
směrnice pro sociální fond
územního celku –
schválila rada obce dne 15.4.2020
pravidla tvorby a
použití fondu na stravné, na dovolenou
použití
tvorba fondu ve výši 160 000,00 Kč z rozpočtu obce
Obecně závazné
OZV č. 1/2020 o místním poplatku ze psů
vyhlášky
OZV č.1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování
, sběru , přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadu
OZV č. 1/2017 o nočním klidu
OZV č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
dle výkazu FIN 2 12M jsou vybírány poplatky za odpady (položka
1340), ze psů (položka 1341), za užívání veřejného prostranství
(1343)
OZV č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství - schváleno na zastupitelstvu dne 8.9.2021 s platností
od 1.1.2022
Přiznání k dani z
za rok 2020
příjmu
obci vznikla daňová povinnost ve výši 84 550,00 Kč
Účetní závěrka obce účetní závěrka obce za rok 2020 u obce i u příspěvkové organizaci
ke dni 31. 12. 2020
ZŠ Zaječice - ZO schválilo dne 9.6.2021
protokoly o schválení účetní závěrky byl předložen ke kontrole,
vypracován v účetním programu Fenix
Zápisy z finančního
zápisy z finančního výboru ze dne 4.4.2021 - kontrola pokladních
výboru
dokladů, přijaté faktury, bankovní výpisy
zápisy z finančního výboru ze dne 1.9.2021 - kontrola pokladních
dokladů, přijaté faktury, bankovní výpisy
Zápisy z kontrolního zápisy z kontrolního výboru ze dne 30.3.2021, ze dne 30.6.2021výboru
kontrola zápisů rady, zastupitelstva, smluv
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