pARDUBlcKÝ xnn.l
Krajský úřad
odbor finanční

zP RÁVA
o výsledku přezkoumání hospodařeni za rok

2021

obce Čeperka
lC:00273449
přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
12. řijna 2021 jako dílčípřezkoumání
27. dubna 2022 jako konečnépřezkoumání
Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona
č. 12812000 Sb,, o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č.42012004 sb., o přezkoumáváni hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obci, ve znění pozdějšíchpředpisů a bylo zahájeno dne 12.8.2021
Krajským úřadem Pardubického kraje doručenímpísemného oznámení.
Přezkoumané období od 01,01.2021 do 31.12.2021,

1. Dílčípřezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 12.10.2021
2. Konečnépřezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 27.04.2022
Přezkoumání vykonaIy:

-

kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Eva Bat'ková
kontroloři:

-

Pavla Netolická

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č.
Krajský úřad Pardubického kraje dne 20. 7. 2021,

25512012 Sb. vydal

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem,
Při přezkoumání byli

přítomni: Kristina Vosáhlová - starostka obce
petra Josefová - účetníobce

Komenského náměstí 125, 532 ],], Pardubice, tel-:
e-mail: iva na,bedna rikova @ pa rd ubickykraj.cz

+
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Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2
odst. { a 2 zákona č.420l2OO4 Sb, posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto
zákona.
Při posuzování jednotlivých právních úkonůse vychází ze znění přávních předpisů
platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.
Podle ustanovení § 2 odst, 3 zákona č. 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání
údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy byl uskutečněn dne 27.4,2022

A.
A.l.

VÝsledek dílčíchpřezkoumání
Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčíchpřezkou máni za r.2021
nebyly zjištěny chyby a nedostaíky.

A.ll.

ostatní chyby a nedostatky
Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B.
B.l.

Plnění opatření k odstranění nedostatků ziištěnÝch v předchozich letech
Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C.
C.l.
+

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2021

Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 podle § 2 a § 3 zákona

42ol20o4 sb.

č.

nebyly zjištěny chyby a nedostatky

c.ll.

Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb
a nedostatků, která mohou mít negalivní dopad na hospodaření územního
celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územníhocelku v budoucnosti.
C.lll. Poměrové ukazatele zjištěnépři přezkoumání hospodaření:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územníhocelku .,.....,..,............,.,..
b) podíl závazků na rozpočtu územníhocelku ..,........,,.,.

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územníhocelku

o,72%
3,38 %
.,, O Yo

C.lV. Dluhové pravidlo podle zákona o rozpočtovéodpovědnosti
Dluh obce Čeperka nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové
roky podle právního předpisu upravujícíhorozpočtovou odpovědnost.
obec nemá přijatý úvěr.

Komenského nánTě5ti 125, 532 11 PardLrb ce, te].: +420 466 026 530,
e ma l: va na, bed na rikova @ pa rd ublckykral,cz
-) -

D. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územnícelek

Óeperka dne středa

27

, dubna 2022

Pokud zde chybí některé podpisy kontrolorů uvedených na str. 1 této zpráVy, Keří se
podíleli na výkonu přezkoumání, tak nebyli v době konečnéhopřezkoumání již členy
kontrolní skupiny a jejich podpis je uveden pouze v zápise z dílčíhopřezkoumání
hospodaření.

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněnýchna konečnémdílčímpřezkoumání

hospodaření - za Krajský úřad Pardubického kraje:

=*:r= Í*

EVa Baťková

podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

PaVla NetoIická
podpis kontrolora

kontroIor

-

-

Tato zpráva o vÝsledku přezkoumání:

je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a je možno ke zjištěnív ní
uvedeném podat písemnéstanovisko ve lhůtě do í5 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,42Ol2O04 Sb. k podání písemnéhostanoviska kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání můžev odůvodněném případě
stanovit lhůtu delší,
se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemžse jeden stejnopis předává statutárnímu
zástupci kontrolovaného subjeKu a druhý stejnopis se zakládá do příslušnéhospisu
Krajského úřadu Pardubického kraje,
nedílnou součásti zprávy je seznam dokumentů využitých při přezkoumání a
uvedených v příloze,

s obsaňem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Čeperka o počtu í0
stran byla seznámena a její stejnopis převzala starostka paní Kristina Vosáhlová

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 výpůjčcetýkajícíse nemovitého
majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky,smlouvu o převzetí dluhu
nebo ručitelskéh o závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil
ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady. Uzemní cělek
uskutečnil v eř ejné zakázky.

Komenského nánTěsti 125, 532 11 Pardubice, tei.: +420 466 026 530,
e maii: iva na,bed na rikova @ pa rd ublckykraj.cz
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Poučení:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § í3 odst. í písm. b) zákona č. 42012004 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 účtemV orgánech
územníhocelku.
Uzemní celek je dále Ve smyslu ustanovení § ,l3 odst. 2 zákoaa ó.42ol2oo4 Sb., povinen
v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) léhožzákona uvést lhůtu, ve které podá
příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření, a
v této lhůtě příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslaí.
Nesplněním těchto povinností se územnícelek dopustí přestupku podle ustanovení § 14
odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 42012004 Sb. a za to lze podle ustanovení § 14 odst. 2
zákona č.42Ol2O04 Sb, územnímucelku uložit pokutu do výše 50.000 Kč,

kristina vosáh|ová
starostka obce

dpis starostky obce

,"/
,/,/

peíra Josefová

.........1....

úóetní obce

...

podpis účetníobce

převzala dne:

Čeperka dne

27
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kristina vosáhlová
podpis starostky obce

starostka obce

Kom_-nského náměSti 125,532 :L1 Pard!bice, te ,:+420 466 026 530,
e tna : ]Vana,bednar]kova@pardUb]ckykraj.cZ
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Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodařeníza

rok2021

označenívšech dokladů a iinÝch materiálů wužitÝch při přezkoumání:
Druh písemnosti
Návrh rozpočtu

Popis písemnosti
návrh rozpoótu v úplnémznění byl zveřejněn na úřední desce

i

elel(tronickým způsobem umožňujícímdálkový přístup v zákonném
termínu ,15 dnů od 24. 11 . 2020 do 15, 12. 2020
Rozpočtová opatření RO č. ,l schváleno usnesením ZO ze dne 17 . 5. 2021 , zveřejněno od
18. 5.2021
RO č- 2 schváleno usnesením ZO ze dne 14- 6,2021, zveřejněno od

18.6.2021
RO č, 3 schváleno usnesením ZO ze dne 2.8.2021, zveřejněno od 3_
8.2021
RO č. 4 schváleno usnesením ZO ze dne 29.9.2021, zveřejněno od
30.9.2021
R0 č. 5 schváleno usnesením ZO ze dne 8, 11,2021, zveřejněno od
g. 11.2021
Ro č. 6 schváIeno usnesením Zo ze dne 13. 12.2021, zveřejněno od
14. 12.2021
RO č. 7 schváleno starostkou obce ze dne 23. 12.2021, zveřejněno
od 23. 12- 2021

Změny rozpočtu byly zaneseny do výkazu pro hodnocení plněni
rozpočtu Fin 2-12 M ke dni 30. 9. 2021 a 31 . 12. 2O21 ve schválené
výši,
Schválený rozpočet Rozpočet obce na r. 2O21 byl schválen usnesením ZO ze dne 14. 12
2020 jako vyrovnaný v příjmové i výdajové části ve výši 17.603.,100,Kč.
Rozpočet byl zanesen do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin
2-12 M ve schválené výši.
Schválený rozpočet byl v úplnémznění zveřejněn na interneíových
stránkách obce od 15. 12. 2020 doposud.
stanovení
Příspěvek na provoz jako závazný ukazatel pro ZŠa MŠČeperka byl
závazných ukazate|ů schválen v rámci rozpočtu obce na r. 2021 usnesením ZO ze dne 14.
zřízeným
12.2o2o.
organizacím
MŠČeperka závazný ukazatel rozpočtu ze dne 14. 12,202C - 540
000,- Kč
ZŠČeperka závazný ukazatel rozpočtu ze dne 14. 12.2020 - 610
000,_Kč
Závazné ukazatele byly příspěvkovým organizacím oznámeny
sdělením ze dne 15, 12,2O2O,
,12M
byly závazné ukazatele rozpočtu dle 3111/5331
dle výkazu FlN 2
pro MŠve výši 540 OO0,0O Kč a 3'l 13/533,1 pro ZŠve výši 6,10 000,00

Kč

Střednědobý výhled
rozpočtu

Ke dni 31. 12,2021 nebyly příspěvky na provoz upravovány.
Střednědobý výhled sestaven na roky 2019 - 2022. Návrh SVR
zveřejněn od 25. í0. 2018 do 13. 11.2018.
Schválen usnesením ZO ze dne 12. 11 , 2018,
Schválený dokument zveřejněn na internetových stránkách obce od
13. 11. 2018 doposud,

KomenSkého nárně5tí 125,532 11 PardUbice, tel.:+420 466 026 530,
]Va na, bed na rikova @ pa rd ublckykraj,c2
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Závěrečný účel

Bankovní výpis

Evidence poplatků

Faktura

lnVenturnísoupis
majetku a závazků

Kniha došlých faktur
Kniha odeslaných
faKur
Mzdová agenda
odměňování členů
zastupitelstVa

Návrh závěrečného účtuzveřejněn na úřední desce i na internetových
,15
dnů v rozmezí od 5, 3. 2021
stránkách obce V zákonném termínu
do 22, 3. 2021 , prqednán vč. zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za r,2020 a schválen usnesením ZO dne 22- 3.
2021 bez výhrad.
Schválený závěrečný účetv úplnémznění vč. zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za r. 2o2a byl zveřejněn na
internetových stránkách obce od 23. 3. 2021 .
,138
BV Vedený u ČNB, a.s. č.ú.94-3711561to71o ve výši zůstatku 5
253,65 Kč, účetnídoklady č. 290001-21 účtováníBV za období 19l2O21 , k 31 12.2021 ve výši zůstatku 5 21 0 'l48,80 Kč
BV vedený u ČS, a.s. č.ú.1213352389/0800 ve výši zůstatku 41
035,33 Kč, k31.12,2021 ve výši zůstatku 40 6'19,37
BV vedený u Čsoa, a.s. č.ú,159468895/0300 ve výši zůstatku ,l6
291 384,23 Kč, účetnídoklady č, 490166-218 účtováníza období 89l2o21 , k 31 .12.2021 Ve Výši zůstatku 18 669 1 85,61 Kč
výše uvedené zůstatky byly ověřeny na účetnístav dle výkazu FlN 2
12M a vÝkazu rozvaha - úóet 231 v celkové výši 21 47o 673,21 Kč k
30.9.2021, k31.12.2021 na základě provedené inventarizace byly
zůstatky ověřeny v celkové výši 2392o250,78 Kč - účet231
na místnípoplatky za odpady a ze psů Vedena V účetnímprogramu
Gordic
Předpis poplatku ze psů a za svoz TKO na r,2021 zaúčtován
dokladem č. 890012 ze dne 8. 3.2021.
Předpis poplatku ze psů a za svoz TKo na r. 2021 byl zaúčtován
dokladem č. 8900í 2 ze dne 8. 3. 2021 .
EVidence dle jednotliVých poplatníků byla zavedena programem
Gordic
Fa přijaté za období 8-9l2o21 v číselnéřadě 209-268 včetně předpisu
závazku, ověření dle zákona o finančníkontrole 320l2OO1 Sb,. a.s.
FA vydané za období8-9/202'l v číselnéřadě 850-í242 včetně
předpisu pohledávky
DF č,291 - Černohorský Zdeněk - splatnost 30. 'lO. 202'í, úhrada dne
19, 10,2021z účtuČsoB
DF č.Fv21o72- Atelier 'AURUM" s,r,o. splatnost 7 .12.2021, úhrada
dne 24.11.2021 z účtuČsoB
inventarizačnízpráva za rok 2021 ze dne 19,1.2022
plán inventur ze dne 8.11.2021
zápis o proškoleníčlenůinventarizačníkomise ze dne 24.11 .2021
inventurní soupisy k 31.12.2021
majetková evidence systém EMA Gordic
za rok 2021
Vedena V účetnímprogramu Gordic
za období 1-910021 v číselnéřadě 1-268
za rok 2021
vedena v účetnímprogramu Gordic
vedena programem Ginis Express - PAívl
Výše odměn neuvolněným členůmZO schválena usnesením ZO ze
dne 3,1. ,í0. 2018, úprava schválena usnesením Zo ze dne 16. 12.
2019, pro r. 2021 beze změn.
Odměna uvolněné starostky obce stanovena v souladu s nař. vlády č

(omenského náměsti 125,53] 11 Pardubice, te
e n,]ai]: iVana,bednarikova @pardUblckykraj cZ

.]

+420 466 026 530,
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33812017 Sb-, ve znění pozdějších předpisů.
Ověřeno na mzdové listy za obdob 0'l - 1212021 , vyplaceno ve
schválené Výši.

Počet zastupite|ů: 1'1
Poóet obyvatel k 1. 1. 2018 - 1.104
pokladní doklad
za rok 2O21
za období 912021 v číselnéřadě 587 - 635 včetně z působu účtování
pokladní kniha
za rok 2021
(deník)
za období 912021 v číse|néřadě 587 - 635
Vedena V úěetnímprogramu Gordic
pokladní zůstatek k 31.12.202'| je nulový, ověřeno na účetnístav dle
výkazu rozvaha - účet261 v rámci provedené inventarizace
Příloha rozvahy
k 30.9.2021, k 31.12.2021
Rozvaha
k 30.9.2021, k 3 1 . 1 2 _2021
Učtový rozvrh
na rok 2021 v účetnímprogramu Gordic
Výkaz pro hodnocení Fin 2-12 M sestavený ke dni 30. 9. 2021 a 31 . 12. 2021
plnění rozpočtu
Yýkaz zisku a ztrály k 30.9.202í,k 31.12.2021
Rozvaha zřízenýcá
ZŠa tt/ ŠÓeperka sestavené ke dni 30.6.2021
příspěvkových
organizací
Výkaz zisku a ztráty írilŠČeperka účetnízávěrky a HV za rok 2O2O schvátilo zastupitelstvo
zřízených
obce dne 22- 3. 2021 ,výsledek hospodaření bude převeden do
příspěvkových
rezervního fondu
organizací
ZŠČeperka účetnízávěrky a HV za íok 2O2O schválilo zastupitelstvo
obce dne 22. 3. 2021 ,výsledek hospodaření bude převeden do
rezervního íondu
Hospodářský výsledek u ZŠa [/Šbude převeden v plné výši do
rezervního fondu ověřeno na rozvaze k 30.6.2021
Darovací smlouvy
darovací smlouva ze dne 20.8.2O21 na přijetí finančníhodaru ve výši
160 000,00 Kč od Elektrárny Opatovice na účelyspoňovní, závlahový
systém sportovního hřiště
Zo schvá|ilo dne 2. 8. 2021 , č. usnesení 5l2o21
Darovací smlouva ze dne '10, 8.2021 na finančnídar ve výši 5 000,Kč pro Oblastní charitu ČervenýKostelec, ZO schválilo dne 2. 8.
2021 , č. usnesení 512021
Darovací sm|ouva ze dne 9. 8.2021 na finančnídar ve výši í0 000,Kč pro oblastní charitu Pardubice, Zo schválilo dne 2, 8. 2021, é.
usnesení 5/2021
Dohody o pracovní
ze dne 10.12.2020 na období od 1.1- do 31.12.2021jako správce
činnosti
informačnícha komunikačníchsystémů
Dohody o provedení ze dne 1.10,2O2'l - práce spojené s organizací voleb do Poslanecké
práce
sněmoVny
ze dne 8. 9.2021 - distribuce a kompletace hlasovacích lístkůna
volby konané dne 8 a 9.10.2021
ze dne 1,7.2021 - na pomocné práce v obci
ze dne 30,12,2020 na období 1.1 . - 31 .12.2021 na fotopráce pro obec
ze dne 17 j2-2020 na období od 1 .1 , do 31 .12.2021 na knrhovnické
práce ve výši
Pracovní smlouvy
ze dne 1.2.2021na výkon práce technik podtlakové kanalizace
Komenského ná městí 125, 532 11 Pa rdu b]ce, tel.: + 420 466 026 530,
e mailI iVa na, bedna rikova @ pa rdubickykraj.cZ
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Včetně platových
Výměrů
Smlouvy a da|ší
materiály k
poskytnutým
účelovýmdotacím

platový Výměr ze dne 1.2.2021
Ke dni dílčíhopřezkoumání hospodaření bylo uzavřeno 5
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace.
VPs ze dne 9,3.2021 na poskytnuti dotace příjemci sH ČíVlSSbor
dobrovo|ných hasičůČeperka ve výši 50,0OO,- Kč na reprezentaci
obce na soutěžích mládeže a dospělých, materiální zabezpeéeni
sportovních družstev a drobné opravy techniky PO v majetku obce,
Dotace by|a poskytnuta na základé žádosti ze dne 20. 1 . 2021 a
schválena usnesením ZO ze dne 10- 2- 2021 - Vyúčtovánídotace do
15. 12. 2021 . Vyúčtovánípředloženo - čerpáno v plné výši

VPS ze dne

Sm|ouvy a další
materiály k přijatým
účeIovýmdotacím

4.2021 na poskytnutí dotace příjemci "Čeperánek,
z,s. ve výši 20.000,- Kč na akce pro děti, příměstský tábor, výlet pro
děti, cyklistické závody, nákup materiá|u. Dotace by|a poskytnuta na
základě žádosti ze dne 11. 1 - 2021 a schválena usnesením Zo ze
dne 10, 2. 202,1. Vyúčtovánídotace do 15. 12.2021. Vyúčtováni
před|oženo - čerpáno v plné výši
investjční dotace pk v rámci pov na akci "Rekonstrukce školní
jídelny v MŠČeperka" (pol,4222) - na základě Smlouvy o poskytnutí
dotace č, oŽPz2lt71955ze dne 24.5.2021 bylo přijato Ve výši 50%
ze skutečných nákladů vynaložéných na akci v r.2021, maximálně
však 110.000,- Kě. Vyúčtovánídotace do 31. 12.2021, Dodatkem č, 1
ke Smlouvě ze dne 23. 9. 2021 zméněn předmět smlouvy na akci
"Rekonstrukci hřbitovní zdi". Při,ietí dotace bylo schváleno usnesením
Zo ze dne 17 . 5. 2021 , Vyúčtovánípředloženo ze dne 1 , 11 . 2021
kontrola čerpánía uznatelnost výdajů bez nedostatkú, celkové výdaje
ve výši 504 621,- Kč, dodržen procentní podíl dotace ve výši 22%,
doložena FA ó.291 ze dne 30. 9, 2021 Černohorský Zdeněk ve výši
l313 921,00 Kč, č.ú.16956410í9/0300- platba dne 19.10.2021
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Smlouvy a další
materiály k přijatým
účelovýmdotacím

Smlouvy nájemní

investióní dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na
,,Územní plán Čeperka - návrh" (po1.4222) - na základé Smlouvy o
poskytnutí dotace č. oRl21l73611 ze dne 25. 1o.2021 bylo přUato Ve
výši 70% Ze skuteóných nákladů podporované etapy územního p|ánu,
maximálně však 150 000,-Kč, Vyúótování do 30- 1 1 . 2021 . Př|elí
dotace by|o schváleno usnesením Zo ze dne 2. 8. 2021 . Vyúčtování
před|oženo ze dne 26. 11. 202, kontrola čerpánía uznatelnost výdajů
bez nedostatků, celkové výdale ve výši 277 090,-Kč. Dotace byla
čerpána v plné výši. Doložena FA č. FV21072 ze dne 23. 11. 2021
Ate|ier "AURUM" s,r.o. ve výši 277 090,-Kč, č.ú,63764256110100 platba dne 24.11.2021, Splatnost Fa byla dodržena
účelověurčená neinvestičnídotace na úhradu výdajů vzniklých v
souvislosti s konáním voleb do PosIanecké sněmovny Parlamentu ČR
v r. 2021 (po|.41,11, Úz oaol 11 - na základě Avíza pro změnu
rozpočtu obce č. 21-94 ze dne 2. 9. 2021 bylo přijato ve výši 3,1 .000,Kč. Dle předběžného vyúčtovánídne 3.12.2021, čerpáno 28 376,- Kč
- Vráceno do státního rozpočtu část dotace ve výši 2 624,- Kč ČSoB
dne 17 . 1. 2022_ Uskutečněnévýdaje jsou uznatelné.
ze dne 'l. 4.2021 - uzavřená s nájemcem na pronájem nebytových
prostor o výměře 16,'l5 m2 v domě č,265 v k,ú, Čeperka na provoz
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,,kosmetické služby" uzavřené na dobu určitou od 1. 4.2021 do
31 .12, 2026, schváleno ZO ze dne 22, 3, 2021 , zámér k pronájmu
zveřejněn od 12.2.2021 do 22, 3.2021
Smlouvy o dílo
Smlouva o dílo č. SoD-2021-,1-00001 1 ze dne í 5. 7.2021 uzavřená
se zhotovitelem" Sile|ektro s.r.o., Praha 3 na dodávku a montáž
motorgenerátoru MP70l-c, cena díla 445.000,- Kč bez DPH, Uzavření
smlouvy bylo schváleno usnesením ZO ze dne 14. 6. 2021,
Smlouva o dílo č. 80 0111 27520 5 2,1079/sAP 155131 ze dne 25.8.
2021 uzavřená se zhotovitelem skanska a,s,, Praha 8 na realizaci
stavby - Obnova místníkomunikace Vrchlického v obci Čeperka, cena
dila 4.308.562,40 Kč bez DPH, s DPH ve výši 5 213 360,50 Kč.
Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením ZO ze dne 14. 6. 2021.
Zveře nění na profilu zadavate|e ze dne 26.8.2021
Smlouvy o převodu
kupní smlouva ze dne 3.3.2021 na nákup pozemku par,č,72l5o o
majetku (koupě,
výměře 32 m2 orná půda v k.ú. Čeperka za kupní cenu ve výši 32
prodej, směna,
000,- Kč
přeVod)
ZO nákup schváli|o dne 23,11 ,2020, usnesením č,712020
právní účinkyvkladu vznikly dne 8.3.2021
zařazení do majetku účetnímdokladem č. 00089001 1 ze dne
8.3.2021 účetnímzápisem O311042 ve v i kupní cen
Dokumentace
na akci "Obnova místníkomunikace v obci Čeperka" , výzva
k veřejným
zveřejněna na profilu zadavatele ze dne 14.7 .2021 včetně zadávací
zakázkám
dokumentace, vedeno jako zjednodušené podlimitní řízení, oznámení
o výběru dodavatele ze dne 3.8.2021, zveřejněno na profilu dne
3.8.2021, písemná zpráva zadavale|e ze den 27 .8.2021 , zveřejněno
na profi|u 30.8.2021, akce do doby přezkoumání nebyla dokončena
Vnitřní předpis a
smérnice é. 112021 pro poskytování cestovních náhrad, směrnice o
směrnice
inventarizaci, směrnice o účtovánídlouhodobého majetku a zásob,
směrnice o účetnictví, směrnice o oběhu účetníchdokladů, směrnice
pro časovérozlišování, směrnice o odepisování dlouhodobého
majetku
Výsledky kontrol
ZŠČeperka - Protokol č.7t2O21 ze dne20, 1,2021
zřízených organizací tVŠČeperka - Protokol č, 6t2O21 ze dne 20, 1,2021
Zápisy z jednání
ze dne 14. 12.2O2O - rozpočet obce na r. 021, rozpočet MŠČeperka
zastupitelstva včetně a ZŠČeperka
uSnesení
ze dne 10. 2. 2021 - poskytnutí finančníhodaru, schválení HV ZŠ,
poskytnuti dotaci spolkům, příspěvek na provoz ZŠa MŠ
ze dne 22. 3. 2021 - závěrečný účetza r. 2020, účetnízávěrka za
obec i příspěvkové organizace, schválení HV příspěvkových
organizací za r. 2O2O, smlouva o nájmu nebytových prostor
ze dne 17. 5.2021 - dotace PoV, Ro č. 112021
ze dne 14.6.2021 - schválení smluv o dílo, Ro č.2l2o21
ze dne2.8.2021 - přijetí daru, poskytnutí daru, dotace na územní
plán, RO č.312021
ze dne 29. 9. 2021 - poskytnutí darů, Ro č. 4l2o21
ze dne 8. 11. 2021 - RO ó.5l2O21, poskytnutí daru
ze dne 13.12.2O2'| - rozpoéet obce na rok 2022, rozpočet 1r/Ša ZŠ
Čeperka na rok 2022, střednědobý výhled MŠa ZŠČeperka na roky
2022-2024, oZV, Ro č.612021
Finančnívýbor
Zápis finančníhovýboru ze dne 2é. 1 . 2021 - kontrola podaných
žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v r. 2021
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Kontrolní výbor

obecně závazné
vyhlášky

přiznání k dani z
příjmu právnických
osob
Rozpočet a
střednědobý výhIed
rozpočtu
příspěvkových
organizaci

účelnízáv ěrka za

2020

r .

Zápisy ze dne 26.5.2021, 6.10.2021- kontro|a usnesení zastupite|stva
obce
ozv č. 112019 na místni pop|atek za psů
ozv č. 212019 na místnípoplatek za odpady
OZV jsou zasílány k posouzení zákonnosti na odbor veřejné správy,
dozoru a kontroly MV
Dle výkazu FlN 2-12 M účtováno na položkách 1340, 1341
za rok 2020
obci nevznikla daňoVá povinnost
Návrhy rozpočtůít/ŠČeperka i ZŠČeperka za 1.2021 a návrhy
střednědobých rozpočtu MŠČeperka a ZŠČeperka na r. 2021 - 2023
byly zveřejněny na internetových stránkách obce od 24. 11.2020 do
15. 12.2020Rozpočty MŠČeperka a ZŠČeperka na r.2021 a střednědobé
výhledy příspěvkových organizací byly schváleny usnesením ZO ze
dne 14. 12.2o2o.
Schválené dokumenty byly zveřejněny na internetových stránkách
obce od 15, 12.2020 doposud,
za obec schválena usnesením ZO ze dne 22.3.2021
za ívlŠČeperka i ZŠČeperka schvá|eny usnesením ZO ze dne 22, 3
2021
Protoko|y o schválení úěetnízávěrky byly vyhotoveny
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