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PARDUBICKÝ KRAJ 
Krajský úřad 
Odbor finanční 

 

Z P R Á V A  

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 

obce Strašov 

 

IČ: 00274364  
 

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:  
14. prosince 2021 jako Dílčí přezkoumání 
2. června 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 16. 8. 2021 
Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení. 

 

Přezkoumané období od 01.01.2021 do 31.12.2021. 

1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno distančně dne 14. 12. 2021. 
2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 02. 6. 2022. 

 

Přezkoumání vykonali: 

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Helena Lacušová 

- kontroloři: 
- Pavla Netolická 

 
 

 
 

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:     Petr Kopáč -  starosta 

Věra Březinová - administrativní pracovnice 
                                                          Dana Svatoňová - účetní 
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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 2. 6. 2022. 
 

A.  Výsledek dílčích přezkoumání 

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

nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

A.II.  Ostatní chyby a nedostatky 

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  .......................................  0 % 
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku  .......................................  1,09 % 
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku  .........  0 % 
 

C.IV. Dluhové pravidlo podle zákona o rozpočtové odpovědnosti 
 

Dluh obce Strašov nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové 
roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost. 
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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 Popis písemnosti 

Návrh rozpočtu návrh rozpočtu v úplném znění byl zveřejněn na úřední desce i 

elektronickým způsobem umožňujícím dálkový přístup v zákonném 

termínu 15 dnů od 2. 12. 2020 do 22. 12. 2020 

Rozpočtová opatření pravomoc k provádění rozpočtových opatření pro starostu do výše 

500 000,- Kč schválena usnesením ZO dne 28. 10 2018 

 

č. S1 schváleno starostou dne 17. 2. 2021, zveřejněno na 

internetových stránkách obce od 22. 2. 2021 

č. Z1 schváleno usnesením ZO ze dne 14. 4. 2021, zveřejněno na 

internetových stránkách obce od 15. 4. 2021 

č. S2 schváleno starostou dne 25. 5. 2021, zveřejněno na 

internetových stránkách obce od 30. 5. 2021 

č. Z2 schváleno usnesením ZO ze dne 9. 8. 2021, zveřejněno na 

internetových stránkách obce od 10. 8. 2021 

č. S3 schváleno starostou dne 27. 9. 2021, zveřejněno na 

internetových stránkách obce od 29. 9. 2021 

č. S4 schváleno starostou dne 29. 10. 2021, zveřejněno na 

internetových stránkách obce od 10. 11. 2021 

č. S5 schváleno starostou dne 29. 11. 2021, zveřejněno na 

internetových stránkách obce od 7. 12. 2021 

č. 3Z schváleno usnesením ZO ze dne 29. 12. 2021, zveřejněno na 

internetových stránkách obce od 31. 12. 2021 

 

Do výkazu FIN 2-12 M ke dni 30. 9. 2021 a 31. 12.2021 zavedeno ve 

schválené výši. 

Schválený rozpočet Rozpočet obce na r. 2021 byl schválen usnesením ZO dne 22. 12. 

2020 jako schodkový v příjmové části ve výši 4 433 400,- Kč a 

výdajové části ve výši 5.388 400,- Kč.,schodek rozpočtu byl kryt 

rozpočtovými prostředky minulých let (pol. 8115) ve výši 955 000,- Kč  

Rozpočet byl zanesen do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 

2-12 M ve schválené výši. 

Schválený rozpočet byl v úplném znění zveřejněn na internetových 

stránkách obce od 23. 12. 2020. 

Střednědobý výhled 

rozpočtu 

sestaven na r. 2021 - 2025 

návrh střednědobého výhledu rozpočtu zveřejněn od 5. 12. 2019 do 

20. 12. 2019 

schválený dokument zveřejněn na internetových stránkách obce od 

21. 12. 2019 

Závěrečný účet návrh závěrečného účtu zveřejněn na úřední desce i na internetových 

stránkách obce v zákonném termínu 15 dnů v rozmezí od 17.4.2021 

do 12. 5. 2021, projednán vč. zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce za r. 2020 a schválen usnesením ZO dne 12. 5. 

2021 bez výhrad 

schválený závěrečný účet v úplném znění vč. zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření obce za r. 2020 byl zveřejněn na 

internetových stránkách obce od 14. 5. 2021. 
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Bankovní výpis Bankovní výpisy ČNB 94-8512561/0710 ke dni 30. 9. 2021 

Bankovní výpisy ČS 1205485309/0800 ke dni 30. 9. 2021  

Bankovní výpis ČS 35-1205485309/0800 ke dni 30. 9. 2021 

Zůstatky bankovních účtů ke dni 30. 9. 2021 a 31. 12. 2021 souhlasí 

na rozvahový účet 231 k danému datu - ověřeno inventarizací 

Evidence poplatků Předpis poplatku ze psů a za svoz TKO na rok 2021 zaúčtován 

dokladem č. 410001 ze dne 1. 1. 2021. 

 

Evidence dle jednotlivých poplatníků byla zavedena. 

Faktura FD 300065 VS 210100027 ze dne 3. 6. 2021 BENEZA s.r.o. spl. 8. 6. 

2021 ve výši 421 189,- Kč uhr. 3. 6. 2021 - předpis účtován na 

042/321 a úhrada na položku 3399/6121 

FD 300021 VS  210100022 ze dne 5. 5. 2021 BENEZA s.r.o. spl. 10. 

5. 2021 ve výši 386 892,- Kč uhr. 5. 5. 2021 - předpis účtován na 

042/321 a úhrada na položku 3399/6121 

došlé faktury za období 11-12/2021, včetně účtování předpisy  

Hlavní kniha sestavena za rok 2021 

Inventurní soupis 

majetku a závazků 

Plán inventur na rok 2021 ze dne 21. 10. 2021 včetně jmenování 

inventarizační komise. 

Proškolení inventarizační komise ze dne 2. 12. 2021  

Inventarizační zpráva za rok 2021 ze dne 31. 1. 2022 bez 

inventarizačních rozdílů  

inventurní soupisy ke dni 31. 12. 2021 

inventarizace zahájena 2. 1. 2022 a ukončena 31. 1. 2022 

Kniha došlých faktur  v r. 2021 - vedena programem Gordic v číselné řadě 300001 - 

300172 

Kniha odeslaných 

faktur 

v roce 2021 vedena v excel. tabulce v číselné řadě 400001-400003 

Odměňování členů 

zastupitelstva 

Výše odměn neuvolněným členům ZO byla schválena usnesením ZO 

ze dne 28. 10. 2018. 

Neuvolněnému starostovi obce byla odměna stanovena v souladu s 

nařízením vlády č. 338/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů s 

účinností od 1. 2. 2021. 

Ověřeno na mzdové listy za období 01 - 12/2021 

 

Počet zastupitelů: 7 

Počet obyvatel k 1. 1. 2018: 335 

Pokladní doklad za období 11-12/2021 - včetně účtování 

Pokladní kniha 

(deník) 

 za r. 2021, vedený programem Ginis Express, v číselné řadě v 

příjmové i výdajové části 1-126 

 

Zůstatek pokladní hotovosti uvedený v pokladním deníku souhlasí se 

zůstatkem rozvahového účtu 261 ke dni 30. 9. 2021 a 31. 12. 2021 

Příloha rozvahy sestavena ke dni 30. 9. 2021 a 31. 12. 2021 

Rozvaha sestavena ke dni 30. 9. 2021 a 31. 12. 2021 

Účtový rozvrh sestaven za rok 2021 

Výkaz pro hodnocení 

plnění rozpočtu 

Fin 2-12 M sestavený ke dni 30. 9.2021 a 31. 12. 2021 

Výkaz zisku a ztráty sestavený ke dni 30. 9. 2021 a 31. 12. 2021 

 

Výsledek hospodaření ve výši 2.997.897,26,- Kč byl schválen v rámci 
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účetní závěrky obce za r. 2020 usnesením ZO ze dne 12. 5. 2021 a 

proúčtován na účet 432 dokladem č. 900008 ze dne 30. 6. 2021. 

Darovací smlouvy Darovací smlouva ze dne 25. 7. 2021 na poskytnutí finančního daru 

ve výši 5 000,- Kč pro Tělovýchovnou Jednotu Sokol Semín- na 

podporu sportovní činnosti klubu schváleno ZO ze dne 9.6.2021 

Dohody o pracovní 

činnosti 

v roce 2021 nebyla uzavřena žádná DPČ 

Dohody o provedení 

práce 

ze dne 1. 9. 2021- kompletace a roznos volebních lístků 

ze dne  1. 9. 2021- úklid a příprava volební místnosti 

ze dne 1. 10. 2021 na dobu určitou - knihovnice v obci Strašov 

ze dne 13. 8. 2021 na dobu určitou - sekání zeleně a úklid veřejného 

prostranství 

Pracovní smlouvy 

včetně platových 

výměrů 

ze dne 31.3.2021 na dobu určitou do 30.11.2021 - pomocný dělník 

VPP, platový výměr ze dne 31.3.2021  

Platy stanoveny v souladu s nař. vlády č. 341/2017 Sb. 

Smlouvy a další 

materiály k přijatým 

účelovým dotacím 

neinvestiční dotace PK v rámci POV na akci "Podpora provozu 

prodejny" (pol. 4122) - na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. 

OŽPZ/21/72286 ze dne 7. 6. 2021 bylo poskytnuto ve výši 32 806,- Kč 

na základě předloženého vyúčtování akce v souladu se Zásadami pro 

poskytování dotací z rozpočtu PK. Schváleno na ZO dne 12.5.2021 

 

Smlouva o poskytnutí dotace z POV ev.č. OŽPZ/21/72003 ze dne 16. 

6. 2021 - investiční dotace pol. 4222 na akci "Vybudování letního 

kulturního areálu v obci Strašova" ve výši 50 % skutečných nákladů 

maximálně 110 000,-Kč - vyúčtování ze dne 19. 12. 2021 - čerpáno v 

plné výši - celkové náklady na akci nevyčísleny - akce není 

dokončena - ke dni vyúčtování byly ve výši 1 906 111,- Kč 

 

účelově určená neinvestiční dotace na úhradu výdajů vzniklých v 

souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

v r. 2021 (pol. 4111, ÚZ 98071) - na základě Avíza pro změnu 

rozpočtu obce č. 21-94 ze dne 2. 9. 2021 bylo přijato ve výši 31.000,- 

Kč. Dle vyúčtování dne 8. 2. 2021, čerpáno 25 549,- Kč, vráceno do 

státního rozpočtu část dotace ve výši 5 451,- Kč dne 8. 2. 2021 z ČS. 

Uskutečněné výdaje jsou uznatelné. 

Smlouvy nájemní ze dne 31.5.2021- uzavřená s nájemcem na dobu neurčitou na 

pronájem nebytových prostor v budově č. 93 v obci Strašov- určený k 

podnikání, měsíční nájemné ve výši 1.500,- Kč, schváleno ZM ze dne 

12. 5. 2021, záměr k pronájmu zveřejněn od 16. 4. 2021 do 12. 5. 

2021 

Smlouvy o převodu 

majetku (koupě, 

prodej, směna, 

převod) 

Kupní smlouva ze dne 15.4.2021 uzavřená s kupujícím na prodej 

pozemku parc. č.443/2, 443/30, 443/46 v kú Strašovv kupní ceně 

69.480,-Kč. Prodej pozemku schválen usnesením ZO ze dne 17. 3. 

2021, záměr k prodeji 20.2.2021- 17.3.2021 Návrh na vklad do KN ze 

dne 6.5.2021. Vyřazení z majetku zaúčtováno dokladem č. 500004 ze 

dne 6.5.2021 ve výši 19.103,- Kč účetním zápisem 554/031 

Zápisy z jednání 

zastupitelstva včetně 

usnesení 

ze dne 22. 12. 2020- rozpočet obce na rok 2021 

ze dne 27. 1. 2021- DPP- pokladní, navýšení odměna starosty 

ze dne 17. 2. 2021-  

ze dne 17. 3. 2021- smlouva o dílo 

ze dne 14. 4. 2021 - závěrečný účet za rok 2020, RO č. 1Z/2021 
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ze dne 12. 5. 2021- účetní závěrka za rok 2020 bez výhrad, DPP 

schváleno pro starostu, POV 

ze dne 9. 6. 2021   

ze dne 8. 7. 2021  

ze dne 9. 8. 2021- RO č.2Z/2021 

ze dne 8. 9. 2021 

ze dne 6. 10. 2021 

ze dne 19. 11 .2021- OZV, 

ze dne 8. 12. 2021   

ze dne 29. 12. 2021 - DPP pro starostu, RO č.3Z/2021, rozpočet obce 

na rok 2022, střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2027, 

změna předsedy kontrolního výboru 

Daňové přiznání za 

rok 2020 

Daňové přiznání DPPO za rok 2020 bylo předloženo - obci nevznikla 

daňová povinnost 

Obecně závazné 

vyhlášky 

OZV č. 2/2020, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů účinnost 12.2.2020 

OZV č. 1/2020, o místním poplatku ze psů, účinnost od 1.2.2020 

OZV č.1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství s účinností od 1. 1. 2022 

evidence vyhlášek zavedena 

Účetní závěrka za 

rok 2020 

schválena usnesením ZO ze dne 12. 5. 2021 

Protokol o schválení účetní závěrky byl vyhotoven 

 


