Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Stejnopis č.: 1
Č. j.: KUJI 40445/2021 KO

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Mysletice
se sídlem Mysletice 2, 588 56 Telč, IČO: 42634598
za rok 2020
Přezkoumání hospodaření za rok 2020 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne 5. března 2021 podle § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Přezkoumání bylo provedeno dne
14. května 2021 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu
s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření. Posledním kontrolním úkonem, který
předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, bylo podání
předběžné informace o kontrolních zjištěních a projednání návrhu zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření dne 14. května 2021.

Místo provedení přezkoumání:

Přezkoumání vykonaly:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
pověření číslo: 20215033310_2
- kontrolor:
pověření číslo 20205005373_4

Podklady předložila:

Obec Mysletice
Mysletice 2
588 56 Telč

Ing. Šárka Simandlová
Lenka Kalinová

Jitka Krejčová - starostka

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

Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

A. Výsledek přezkoumání
Při přezkoumání
a nedostatky.
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byly

zjištěny

následující
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Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
Právní předpis: Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění
pozdějších předpisů
§ 3 odst. 3 - Osoby zajišťující provedení inventarizace nebyly seznámeny s vnitřním
předpisem k inventarizaci.
Kontrolou předložené inventarizace bylo zjištěno, že členové inventarizační komise nebyly
před zahájením inventury, jejíž provedení zajišťují, proškoleni. Prezenční listina ze školení
inventarizační komice nebyla předložena.
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně
peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
Právní předpis: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
§ 84 odst. 2 písm. p) - Zastupitelstvo obce nevyslovilo souhlas se vznikem pracovněprávního
vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva.
Kontrolou obcí předložené uzavřené Dohody o provedení práce se členem zastupitelstva
bylo zjištěno, že zastupitelstvo obce nevyslovilo souhlas se vznikem pracovněprávního
vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce, na němž
došlo k vyslovení souhlasu zastupitelstva s uzavřením této Dohody o provedení práce, nebyl
doložen.
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
Právní předpis: Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění
pozdějších předpisů
§ 2 písm. e - Inventarizační zpráva neobsahovala stanovené náležitosti.
Kontrolou předložená inventarizační zpráva neobsahovala shrnutí všech podstatných
skutečností o všech provedených inventurách, včetně informace o všech inventarizačních
rozdílech a zúčtovatelných rozdílech. Provedenou inventarizací nedošlo k porovnání
skutečného stavu veškerého majetku a závazků ani ověření, zda-li skutečný stav odpovídá
stavu majetku a závazků v účetnictví.
Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
§ 6 odst. 3 - Inventarizace majetku a závazků nebyla provedena.
Kontrolou bylo zjištěno, že nebyla provedena k 31. 12. 2020 inventarizace veškerého
majetku. Byl předložen pouze inventurní soupis k drobnému dlouhodobému majetku.
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Právní předpis: Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní
jednotky, ve znění pozdějších předpisů
§ 37 - Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky výkazu zisku a ztráty "Výnosy
z činnosti".
Kontrolou obcí přeložených výkazů byl zjištěn nesoulad mezi příjmovými položkami
a příjmovými účty. Dle předloženého výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin
2-12 M příjmové položky "Daně z příjmů fyzických osob" stav 489 273,20 Kč, dle výkazu
zisku a ztráty stav účtu 681 - Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 499 952,15 Kč.
Rovněž tak nesoulad mezi položkami výkazu Fin 2-12 M "Daně z příjmů právnických osob"
stav 304 372,46 Kč, dle výkazu zisku a ztráty stav účtu 682 - Výnosy ze sdílené daně
z příjmů právnických osob 293 693,51 Kč.

B. Plnění opatření při jat ých k nápravě chyb a nedostat ků
Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky byly zjištěny
následující chyby a nedostatky:
K inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2018 nebyla vyhotovena inventarizační zpráva.
napraveno
Obcí byla předložena Pozvánka na jednání zastupitelstva obce na den 20. 6. 2019
v Programu bylo uvedeno: Projednání účetní závěrky, kontrolou Zápisu ze zasedání ZO
Mysletice dne 20. 6. 2019 bylo zjištěno, že účetní závěrka obce nebyla projednána, kontrolou
jiných zápisů ze ZO nebylo dohledáno schválení účetní závěrky.
napraveno
Předložené inventurní soupisy neobsahovaly např. okamžik zahájení a okamžik ukončení
inventury či způsob zjišťování skutečných stavů (např. inventurní soupis účtu 021 - Stavby či
311 - Odběratelé).
napraveno
Obcí byly předloženy faktury:
VS FV19041835 ze dne 29. 4. 2019 ve výši 29 689,- Kč - soustava reproduktorů AUDIO,
úhrada dne 26. 4. 2019 ČSOB (přes internet), dodavatel: AUDIO Partner Praha, IČO
27114147, VS 1619101363 ze dne 15. 5. 2019 ve výši 9 999,- Kč - televizor, úhrada dne
15. 5. 2019 výdajový pokladní doklad č. 31900265, dodavatel DATART Zlín, IČO 49973053,
uvedený majetek nebyl účtován u účtu 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku.
nenapraveno
K účetním operacím vztahujícím se k bankovnímu výpisu (např. k bankovnímu výpisu ČSOB
č. 2018/5) nebyly vyhotovovány účetní doklady obsahující podpisový záznam osoby
odpovědné za účetní případ a osoby odpovědné za jeho zaúčtování (příp. nebyly o tyto
podpisové záznamy doplněny přímo prvotní doklady, např. došlé a přijaté faktury). Podpisový
záznam osoby odpovědné za účetní případ neobsahovaly ani příjmové a výdajové pokladní
doklady (např. č. 20 až 37 za měsíc květen 2018).
napraveno
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Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace ZZ02340.0535 ze dne 26. 9. 2018 obdržela obec
investiční dotaci ve výši 127 000 Kč na realizaci akce "Rekonstrukce dřevěné budovy na
hřišti". O této investici nebylo účtováno na účtu 021 - Stavby, zároveň hodnota investičního
transferu nebyla promítnuta do zůstatku účtu 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého
majetku.
napraveno
K inventarizace části majetku a závazků byly vyhotoveny inventurními soupisy obsahující
pouze souhrnnou částku. Např. v inventurním soupisu účtu 069 - Ostatní dlouhodobý
finanční majetek (zůstatek 119 000 Kč) nebylo uvedeno o jaký finanční majetek se jedná
a oprávněnost vykázané částky nebyla ničím doložena (např. výpisem z Centrálního
depozitáře, výpisem z Obchodního rejstříku). V inventurním soupisu účtu 314 - Krátkodobé
poskytnuté zálohy (zůstatek 15 000 Kč) nebyl uveden soupis jednotlivých nevyúčtovaných
zálohových plateb. K oprávkovým účtům k dlouhodobému majetku (účty 073, 079, 081
a 082) nebyl vyhotoven soupis obsahující výši oprávek k jednotlivým položkám majetku.
Inventurní soupis účtu 031 - Pozemky nebyl zpracován dle parcelních čísel (s uvedením
výměry pozemku a ceny). Obec nedoložila evidenci pozemků ani výpis z katastru
nemovitostí k 31. 12. 2018. Inventurní soupisu účtu 021 - Stavby obsahoval položku „odpis
- 153 138 Kč“. Obec při doúčtování odpisů za rok 2017 chybným účtováním snížila zůstatek
účtu 021 - Stavby (v rozvaze sloupec Bruto) místo navýšení hodnoty účtu 081 - Oprávky ke
stavbám (v rozvaze sloupec Korekce).
napraveno
Obcí byla předložena Kupní smlouva o prodeji pozemků ze dne 1. 11. 2019 (928/2 výměra
89 m2), za cenu 2 670,- Kč, záměr prodeje zveřejněn od 25. 9. 2019, prodej schválen ZO
dne 24. 10. 2019, právní účinky ke dni 12. 11. 2019, zápis proveden dne 3. 12. 2019.
Pozemek byl u účtu 031 odúčtován v prodejní ceně.
nenapraveno
Obcí nebyla předložena inventarizace majetku a závazů k 31. 12. 2019, byl pouze
odsouhlasen stav na bankovních účtech 231 (ČSOB, MONETA, ČNB) a pokladna účet 261,
který souhlasil na pokladní knihu
nenapraveno

Při dílčím přezkoumání za rok 2020: dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2020 nebylo
provedeno.

C. Závěr
I.

Při přezkoumání hospodaření obce Mysletice za rok 2020
byly zjištěny chyby a nedostatky
uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření, a to:

Nedostatky, spočívající v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení
účetnictví
- Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky výkazu zisku a ztráty "Výnosy
z činnosti". (nesprávné)
- Inventarizace majetku a závazků nebyla provedena. (neprůkazné, neúplné)
- Inventarizační zpráva neobsahovala stanovené náležitosti. (nesprávné)
- Územní celek neúčtoval o předmětu účetnictví. (neprůkazné)
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Nedostatky, spočívající v překročení působnosti územního celku stanovených
zvláštními právními předpisy
- Zastupitelstvo obce nevyslovilo souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi
obcí a členem zastupitelstva. (překročení působnosti)
byly zjištěny chyby a nedostatky
spočívající v neodstranění chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření
za předcházející roky – viz část B této zprávy.
byly zjištěny chyby a nedostatky,
které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) zákona
o přezkoumávání hospodaření, a to:
- Osoby zajišťující provedení inventarizace nebyly seznámeny s vnitřním předpisem
k inventarizaci.
II.

Rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:
Při přezkoumání hospodaření za rok 2020 byla zjištěna rizika vyplývající z chyb
uvedených v části C. I. této zprávy, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření
územního celku v budoucnosti.
- Riziko spočívající v neprůkaznosti účetnictví a spáchání přestupku dle zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
Poměrový ukazatel

Hodnota ukazatele

Podíl pohledávek na rozpočtu

0,36 %

Podíl závazků na rozpočtu

1,32 %

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

0,00 %

Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům

1,36 %

Ukazatel likvidity

9,60

Fiskální pravidlo (podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky)

0,00 %

Dluh nepřekročil 60 % průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.
IV. Ostatní upozornění a sdělení:
- Upozorňujeme na povinnost veřejného zadavatele v souladu s § 219 Zákona
č. 134/2016 Sb. - o zadávání veřejných zakázek uveřejnit na profilu zadavatele
smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně jejích změn a dodatků, jejíž cena
přesáhne 500 000 Kč bez daně z přidané hodnoty, a to do 15 dnů od jejich uzavření.
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Za Krajský úřad Kraje Vysočina dne 24. května 2021

Ing. Šárka Simandlová
………………………………………….
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Lenka Kalinová
………………………………………….
kontrolor

Poučení
Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je současně zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného
uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona o přezkoumávání hospodaření,
k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání nebo
okamžikem vzdání se práva podat písemné stanovisko územního celku.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona
o přezkoumávání hospodaření projednána – viz Záznam o projednání návrhu zprávy ze dne
14. května 2021.
Územní celek má na základě § 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření právo
doručit kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání písemné stanovisko k návrhu zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření obsahující námitky ke kontrolním zjištěním
a požadovat jeho přiložení ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, a to do 15 dnů
ode dne předání návrhu této zprávy.
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání
hospodaření povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této
zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci
přezkoumávajícímu orgánu tj. Krajskému úřadu Kraje Vysočina, a to nejpozději do 15 dnů
po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.
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Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona o přezkoumávání
hospodaření povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona
uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu
o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou
zprávu zaslat.
Za nepřijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření, za nepodání písemné informace o přijetí opatření a za neuvedení
lhůty, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění
přijatých opatření lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření pokutu do výše 50 000 Kč.
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje výsledky přezkoumání a přílohu
Písemnosti využité pří přezkoumání obsahující 2 strany.

Rozdělovník:
Stejnopis

Počet výtisků

Předáno

Převzal

1

1x

Obec Mysletice

do datové schránky

1

1x

Krajský úřad Kraje Vysočina

odbor kontroly
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PŘÍLOHA
Písemnosti využité při přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Mysletice byly využity následující písemnosti:
Střednědobý výhled rozpočtu - návrh na roky 2022 až 2024, zveřejněn na úřední desce
a internetových stránkách obce od 27. 11. 2020 do 29. 12. 2020, schválen zastupitelstvem
obce dne 28. 12. 2020, schválený střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn dne 19. 1. 2021
- dosud, na internetových stránkách obce včetně oznámení na úřední desce obce, kde je
zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby
Návrh rozpočtu - na rok 2020 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od
27. 11. 2019 do 31. 12. 2019
Schválený rozpočet - na rok 2020 schválen zastupitelstvem obce dne 30. 12. 2019,
zveřejněn dne 4. 1. 2020 - 14. 1. 2021, na internetových stránkách včetně oznámení na
úřední desce obce, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby
Rozpočtová opatření - schválena starostkou obce (pravomoc k provádění rozpočtových
opatření schválena zastupitelstvem obce dne 20. 5. 2019):
č. 2 ze dne 28. 12. 2019, zveřejněno dne 19. 1. 2021 - 30. 1. 2021
schválena zastupitelstvem obce:
č. 1 ze dne 17. 9. 2020, zveřejněno dne 20. 9. 2020 - 30. 1. 2021
schválená rozpočtová opatření zveřejněna na internetových stránkách obce a na úřední
desce obce zveřejněno oznámení, kde jsou zveřejněna a kde je možno nahlédnout do
listinné podoby
Závěrečný účet - návrh za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 12. 6. 2020 do 30. 6. 2020,
schválen zastupitelstvem obce s výhradou dne 29. 6. 2020. Schválený závěrečný účet
zveřejněn dne 12. 7. 2020 - dosud, na internetových stránkách včetně oznámení na úřední
desce obce, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2020
Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2020
Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2020
Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2020
Hlavní kniha - za období prosinec 2020
Kniha došlých faktur - předložena ke dni 31. 12. 2020 (faktura č. 1 až 131)
Kniha odeslaných faktur - předložena ke dni 31. 12. 2020 (faktura č. 1 až 11)
Faktury
- č. 32020 ze dne 11. 3. 2020 (KPF č. 18) dodavatel Pavel Špička IČO 69659681 na částku
35 808,74 Kč vč. DPH za výrobu a montáž regálů, renovace laviček, opravu dveří, uhrazena
dne 13. 3. 2020 výpis č. 3 (Československá obchodní banka, a.s.), zaúčtováno na účet 511
- č. 1200192 ze dne 8. 4. 2020 (KPF č. 33) dodavatel Radislav Mašata IČO 71319573 na
částku 39 560 Kč vč. DPH za branky Schäper, uhrazena dne 7. 4. 2020 výpis č. 4
(Československá obchodní banka, a.s.), zaúčtováno na účet 028
- č. 160907 ze dne 19. 8. 2020 (KPF č. 76) dodavatel Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.
IČO 18824463 na částku 67 760 Kč vč. DPH za zpracování změny územního plánu
Mysletice, uhrazena dne 17. 8. 2020 výpis č. 8 (Československá obchodní banka, a.s.),
zaúčtováno na účet 041
Bankovní výpisy - předloženy ke dni 31. 12. 2020 (ČNB, Československá obchodní banka,
a.s., MONETA Money Bank, a.s. - běžný účet)
Účetní doklady - za měsíc říjen až prosinec 2020 (doklady k bankovnímu výpisu č. 10 až 12
- Československá obchodní banka, a.s.)
Pokladní kniha - předložena ke dni 31. 12. 2020
Pokladní doklady - za měsíce leden až prosinec roku 2020 (příjmový pokladní doklad
a výdajový pokladní doklad č. 1 až 101)
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Evidence poplatků - nepředložena ke dni 31. 12. 2020 (TKO)
Inventurní soupis majetku a závazků - ke dni 31. 12. 2020
- Plán inventur ze dne 20. 11. 2020
- Prezenční listina ze školení inventurní komise nebyla předložena
- Inventarizační zpráva ze dne 18. 3. 2021
Mzdová agenda - mzdové náklady dle zaměstnanců za období prosinec 2020
Odměňování členů zastupitelstva - platné pro rok 2020, schválení výše odměn na
ustavujícím zasedání zastupitelstva obce dne 2. 11. 2018, dále úprava dne 20. 5. 2019 a dne
28. 12. 2020
Účetní závěrka obce Mysletice za rok 2019 schválena zastupitelstvem obce dne 29. 6. 2020,
protokol o schválení účetní závěrky ze dne 29. 6. 2020
Smlouvy o dílo
- Smlouva o dílo pro zakázku "Oprava chodníku v obci Mysletice" ze dne 10. 9. 2020,
zhotovitel Milan Vejmělek, IČO 69657751, cena díla 970 000 vč. DPH, schválená
zastupitelstvem obce dne 29. 6. 2020, zveřejněna dne 8. 10. 2020
- faktura č. 202006 ze dne 30. 9. 2020 (KPF č. 95) dodavatel Milan Vejmělek zednictví IČO
69657751 na částku 473 168,08 Kč vč. DPH za provedené práce dle Smlouvy o dílo pro
zakázku "Oprava chodníku v obci Mysletice", záloha ve výši 300 000 Kč uhrazena dne
12. 10. 2020 výpis č. 10 (Československá obchodní banka, a.s.), doplatek ve výši
173 168,08 Kč uhrazen dne 13. 10. 2020 výpis č. 10 (Československá obchodní banka, a.s.),
zaúčtováno na účet 511
- faktura č. 202007 ze dne 14. 11. 2020 (KPF č. 118) dodavatel Milan Vejmělek zednictví
IČO 69657751 na částku 496 832,05 Kč vč. DPH za provedené práce dle Smlouvy o dílo pro
zakázku "Oprava chodníku v obci Mysletice", záloha ve výši 200 000 Kč uhrazena dne
20. 11. 2020 výpis č. 11 (Československá obchodní banka, a.s.), doplatek ve výši
296 832,05 Kč uhrazen dne 23. 11. 2020 výpis č. 11 (Československá obchodní banka, a.s.),
zaúčtováno na účet 511
Darovací smlouvy
- ze dne 28. 12. 2020, finanční dar pro Sdílení o.p.s. IČO 22673377 ve výši 5 000 Kč,
schváleno zastupitelstvem obce dne 19. 11. 2020, uhrazeno dne 28. 12. 2020 výpis č. 12
(Československá obchodní banka, a.s.)
- ze dne 28. 12. 2020, finanční dar pro Obecně prospěšnou společnost "Čtyřlístek" Dětského
domova v Telči IČO 25575244 ve výši 5 000 Kč, schváleno zastupitelstvem obce dne
19. 11. 2020, uhrazeno dne 28. 12. 2020 výpis č. 12 (Československá obchodní banka, a.s.)
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
- Smlouva o poskytnutí dotace FV02759.0348 z Fondu Vysočiny, program "Obnova venkova
Vysočiny 2020", uzavřena dne 25. 9. 2020, neinvestiční dotace ve výši 127 000 Kč na
realizaci projektu "Oprava vodovodního a kanalizačního potrubí v obci Mysletice", žádost
o poskytnutí dotace ze dne 17. 6. 2020, dotace přijata dne 22. 10. 2020 výpis č. 10
(Československá obchodní banka, a.s.), závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnuté dotace
ze dne 14. 1. 2021
- faktura č. 202005 ze dne 31. 8. 2020 (KPF č. 84) dodavatel Milan Vejmělek zednictví IČO
69657751 na částku 87 752,83 Kč vč. DPH za provedené práce rekonstrukce vodovodu
v Mysleticích včetně dodaného materiálu, uhrazena dne 10. 6. 2020 výpis č. 9
(Československá obchodní banka, a.s.), zaúčtováno na účet 511
- faktura č. 2020423 ze dne 29. 8. 2020 (KPF č. 89) dodavatel NEZDARA - instalatérství
s.r.o. IČO 26087235 na částku 43 202 Kč vč. DPH za opravu vodovodního potrubí v obci,
uhrazena dne 10. 6. 2020 výpis č. 9 (Československá obchodní banka, a.s.), zaúčtováno na
účet 511
Dohody o provedení práce
ze dne 1. 6. 2020 (údržba zeleně a budov na obci)
ze dne 1. 6. 2020 (pomocné práce při údržbě obce)
ze dne 1. 7. 2020 (údržba zeleně na obci, úklid veřejných prostor v obci)
Informace o přijatých opatřeních (Zákon 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.) - předložena ze
dne 29. 6. 2020, evidována na KÚ dne 14. 7. 2020
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Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
22. 11. 2018 (ustavující)
30. 12. 2019
15. 3., 21. 5., 29. 6., 17. 9., 19. 11. a 28. 12. 2020
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 22. 12. 2020
Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 22. 12. 2020
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