KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor ekonomický
Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
spisová značka: OEKO-PŘ 55507/2021/evpa
číslo jednací: KUJCK 43698/2022

*KUCBX012R8OU*
KUCBX012R8OU

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
obce Nemyšl, IČO 00667064

Přezkoumání bylo vykonáno na Krajském úřadu Jihočeského kraje ve dnech:
od 29.11.2021 do 22.12.2021 jako dílčí přezkoumání
od 21.03.2022 do 07.04.2022 jako konečné přezkoumání
Přezkoumání hospodaření obce Nemyšl za rok 2021 ve smyslu ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), 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 dne 16.07.2021 Krajským úřadem Jihočeského kraje
doručením písemného oznámení.

Přezkoumané období od 01.01.2021 do 31.12.2021.

Přezkoumání vykonala:
–

kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Jana Hůlková

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a § 4 zákona č. 255/2012 Sb.
vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č.: 305/2021/OEKO-PŘ dne 13.07.2021.
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno distančním způsobem v podmínkách mimořádných
opatření, vyvolaných epidemiologickou situací na území České republiky, s využitím
doporučeného postupu Ministerstvem financí, Odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka, a to
z podkladů předávaných územními celky elektronicky a konzultovaných dálkovou formou.
Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání poskytly součinnost:

Ing. Petra Konopiská – starostka
Ing. Helena Suchanová – 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, tj. zaznamenání ukazatelů dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona, byl učiněn dne
07.04.2022.

A.

Výsledek dílčích přezkoumání

A.I.

Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2021

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

A.II.

Chyby a nedostatky zjištěné při konečném přezkoumání za rok 2021

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10
odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.
➢

Přehled nenapravených chyb a nedostatků méně závažného charakteru podle ustanovení
§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona
č. 420/2004 Sb.):

1. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
Porušení právního předpisu:
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
Ustanovení: § 30 odst. 1 a 4
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
Skutečné stavy majetku a závazků územního celku nebyly zjištěny.
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Inventurní soupis k účtu 021 Stavby obsahuje inventarizační položku pod. Inv. č. 763, Název: Náhradní
výsadba zeleně kolem skladové haly, Pořizovací cena: 91.648,60 Kč, Datum zařazení: 19.05.2021.
Přezkoumáním bylo zjištěno, že se jedná o náhradní výsadbu, kterou provedla prostřednictvím
dodavatele společnost OHL ŽS, a.s., jako náhradu za pokácené stromy v důsledku budování koridoru.
Starostka obce byla účastníkem předání výsadby 28 ks stromů, 8 ks keřů a založení trávníku 297 m2, což
je potvrzeno jejím podpisem na společném předávacím protokolu ze dne 19.05.2021. Z uvedeného je
zřejmé, že obec převzala "pouze" smluvenou náhradu za pokácené stromy, nikoliv dlouhodobý majetek –
stavbu – proto neměla být tato položka zařazena na účet 021 Stavby. V souvislosti s tímto případem
doporučuji smluvně ošetřit možnost uplatnění záruční doby 60 měsíců, která je na předávacím protokolu
uvedena pro objednatele, tj. OHL ŽS, a.s., ale měla by přejít na obec Nemyšl, která bude spravovat tuto
zeleň. Dále doporučuji uvést na karty příslušných pozemků kde výsadba proběhla, poznámku o konkrétní
výsadbě zeleně a uvedení data, dokdy je možné uplatnit záruku.
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u

kterých

nebyly

zjištěny

chyby

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny v členění podle
ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:
1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se
rozpočtových prostředků
- přezkoumán: Ano
Byl přezkoumán celý rozpočtový proces, tj. sestavení, obsah, schválení a zveřejňování střednědobého
výhledu rozpočtu, rozpočtu, změn rozpočtu a závěrečného účtu – v této oblasti nebyla zjištěna žádná
pochybení. Stanovená pravidla hospodaření s finančními prostředky byla dodržena. Konkrétní příjmy
a výdaje byly přezkoumány v rámci ostatních předmětů přezkoumání – výběr vzorku k přezkoumání byl
proveden na základě odborného úsudku přezkoumávajícího. Přezkoumané písemnosti jsou uvedeny
v části zprávy Doklady a jiné materiály využité při přezkoumání.
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů
- přezkoumán: Ano
Obec nezřídila žádné peněžní fondy.
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
Obec neprovozuje podnikatelskou činnost.
4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na
základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými
nebo fyzickými osobami
- přezkoumán: Ano
Obec nesdružuje žádné prostředky.
5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů
o účetnictví
- přezkoumán: Ano
Obec eviduje cizí zdroje v celkové výši 753.431,35 Kč, z toho 455.834,35 Kč tvoří neuhrazené
dodavatelské faktury s dobou splatnosti po 31.12.2021, ostatní krátkodobé závazky jsou evidovány
na SU 331, 336, 337, 342, 343 (DPH) atd.
6. 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
- přezkoumán: Ano
Obec přijala prostředky z EU a související příjmy ze SR na akci/projekt: Dohoda o vytvoření pracovních
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. TAA-V-10/2021. Poskytovatel
dotace: SR prostřednictvím ÚP, UZ: 13101.
PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY
Položka: 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR:
Prostředky CZ: Výsledek od počátku roku: 15.858,00 Kč
Prostředky EU: Výsledek od počátku roku: 74.142,00 Kč
7. 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
- přezkoumán: Ano
Přijaté dotace:
UZ: 98071, Pol. 4111, Účelová dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR, Výsledek od
počátku roku: 30.000,00 Kč – Celkem vyčerpáno: 27.786,00 Kč.
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Pol. 4116, Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, Výsledek od počátku roku:
172.320,00 Kč
UZ: 711, Pol. 4222, Investiční přijaté transfery od krajů, Výsledek od počátku roku: 270.000,00 Kč
(pořízení 7 ukazatelů rychlosti)
8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
- přezkoumán: Ano
Obec nedisponovala s majetkem obce, neuzavřela žádnou kupní, směnou ani darovací smlouvu
o převodu nemovitostí.
9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní
celek
- přezkoumán: Ano
Obec nehospodaří s majetkem státu.
10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů
a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
- přezkoumán: Ano
Vyhlášené VŘ na veřejnou zakázku s předpokládanou hodnotou nad 500 tis. Kč na akci: "Revitalizaci
rybníčku v Dědicích" bylo zrušeno z důvodu porušení podmínek vybraným uchazečem. Bylo provedeno
přezkoumání jednoho výběrového řízení s předpokládanou hodnotou do 500 tis. Kč – viz doklady
uvedené v Příloze zprávy.
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano
Prověřením vybraného vzorku plnění závazků a pohledávek v rámci jednotlivých předmětů PH
(viz Příloha zápisu) nebyly zjištěny nedostatky v této oblasti.
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob
- přezkoumán: Ano
Obec neručí za závazky těchto osob.
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
Obec nemá zastavený majetek.
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
Ke dni konečného PH nebyla uzavřena žádná smlouva o zřízení VB.
15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední
4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost
- přezkoumán: Ano

C.

Plnění opatření k
v předchozích letech

odstranění

nedostatků

C.I.

Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech

zjištěných

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
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D.

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2021

D.I.

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

 byla zjištěna chyba a nedostatek, který nemá závažnost nedostatků uvedených v § 10
odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a to:
➢

Skutečné stavy majetku a závazků územního celku nebyly zjištěny.

D.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.
D.III.

Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ....................................................... 0 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ........................................................ 6,21 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku .......................... 0 %
D.IV.

Výrok o výši dluhu územního celku:

Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.
Výše dluhu územního celku: 0,00 Kč
60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 4.923.803,30 Kč

Vyhotovení zprávy:
České Budějovice, dne: 07.04.2022

Jména a podpisy kontrolorek zúčastněných na přezkoumání hospodaření:
Jana Hůlková

Podepsáno zaručeným elektronickým podpisem
………………………………………….
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:
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má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. K zjištěním uvedeným
v návrhu zprávy je možné podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu
zprávy o výsledku přezkoumání, a to kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Tento návrh
se stává konečným zněním zprávy okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1
písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., o možnosti podání písemného stanoviska k dotčeným zjištěním.
Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší.
tato zpráva má celkem 14 stran včetně seznamu dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání.
nedílnou součástí zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je seznam dokladů a jiných materiálů
využitých při přezkoumání.

Poučení:
Územní celek je dle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. povinen přijmout opatření k nápravě chyb
a nedostatků uvedených ve 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 dle § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. povinen v informaci 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 přestupků podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c)
zákona č. 420/2004 Sb. Za každý tento přestupek lze uložit územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2
zákona č. 420/2004 Sb. pokutu do výše 50.000 Kč.
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Doklady a jiné materiály využité při přezkoumání:
Návrh rozpočtu
• Zveřejnění na ÚD a na internetových stránkách (15 dní před projednáním): 23.11.2020–05.01.2021
Rozpočtová opatření
• Delegace pravomocí k provádění rozpočtových opatření (§ 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů – schváleno usn. ZO č. 67/2015 dne:13.11.2015 –
"pravomoc starosty schvalovat RO v příjmech i výdajích do výše 500.000,00 Kč"
• RO č. 1 schváleno starostkou obce dne 22.01.2021 – zveřejněno na internetových stránkách
od: 15.02.2021
• RO č. 2 schváleno starostkou obce dne 20.04.2021 – zveřejněno na internetových stránkách
od: 12.05.2021
• RO č. 3 schváleno starostkou obce dne 12.05.2021 – zveřejněno na internetových stránkách
od: 08.06.2021
• RO č. 4 schváleno starostkou obce dne 28.05.2021 – zveřejněno na internetových stránkách
od: 10.06.2021
• RO č. 5 schváleno starostkou obce dne 25.06.2021 – zveřejněno na internetových stránkách
od: 22.07.2021
• RO č. 6 schváleno starostkou obce dne 14.07.2021 – zveřejněno na internetových stránkách
od: 12.08.2021
• RO č. 7 schváleno starostkou obce dne 03.09.2021 – zveřejněno na internetových stránkách
od: 14.09.2021
• RO č. 8 schváleno starostkou obce dne 03.09.2021 – zveřejněno na internetových stránkách
od: 07.09.2021
Střednědobý výhled rozpočtu
• Návrh SVR na roky 2021–2024 zveřejněn na ÚD a na internetových stránkách obce: 27.11.2019 –
17.12.2019
• Projednání NSVR: zasedání ZO dne 17.12.2019, usnesení č. 42/2019
• Zveřejnění schváleného SVR na ÚD a na internetových stránkách obce: 10.01.2020
Závěrečný účet
• Návrh závěrečného účtu (NZÚ) – zveřejnění na ÚD a na internetových stránkách obce (nejméně 15
dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání ZO):
• Projednání závěrečného účtu – usnesení ZO č. 15/2021 ze dne: 05.05.2021, výrok: souhlas
s celoročním hospodařením bez výhrad
• Zveřejnění schváleného ZÚ vč. Zprávy o výsledku PH na ÚD a na internetových stránkách obce
(do 30 dnů ode dne jeho schválení) od: 27.05.2021
Faktura
• DOŠLÉ FAKTURY:
• DFA č. 2021006 ze dne 08.03.2021, Dodavatel: Radek Bouška Stavební firma, Označení dodávky:
za provedené stavební práce na akci: "Skladová hala Nemyšl", Celkem k úhradě: 675.997,34 Kč
• Předpis (042 0200): UD č. 21-001-00025 ze dne 08.03.2021
• Úhrada závazku: BV č. 31, odchozí úhrada ve výši 675.997,34 Kč ze dne 16.03.2021 – UD č.
21-800-00031 ze dne 16.03.2021 (par. 3639/pol. 6121)
• --• DFA č. 2021010 ze dne 12.04.2021, Dodavatel: Radek Bouška Stavební firma, Označení dodávky:
za provedené stavební práce na akci: "Skladová hala Nemyšl", Celkem k úhradě: 595.500,34 Kč
• Předpis (042 0200): UD č. 21-001-00040 ze dne 12.04.2021
• Úhrada závazku: BV č. 44, odchozí úhrada ve výši 595.500,34 Kč ze dne 16.04.2021 – UD č.
21-800-00044 ze dne 16.03.2021 (par. 3639/pol. 6121)
• --• DFA č. 2021165 ze dne 22.07.2021, Dodavatel: ASFALT OK GROUP s.r.o., Označení dodávky: oprava
místní komunikace, Celkem k úhradě: 181.403,20 Kč
• Předpis (511): UD č. 21-001-00096 ze dne 21.07.2021
• Úhrada závazku: BV č. 90, odchozí úhrada ve výši 181.403,20 Kč ze dne 23.07.2021 – UD č.
21-800-00090 ze dne 23.07.2021 (par. 2212/pol. 5171)
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DFA č. 2021190 ze dne 06.10.2021, Dodavatel: Jiří Fáček, Označení dodávky: oprava kanalizace
v Nemyšli dle přil. výkazu práce, Celkem k úhradě: 101.117,00 Kč
• Předpis (042 0000): UD č. 21-001-00135 ze dne 06.10.2021
• Úhrada závazku: BV č. 125, odchozí úhrada ve výši 101.117,00 Kč ze dne 11.10.2021 – UD č. 21800-00125 (par. 2321/6121)
• Zařazení do majetku (021 0501): UD č. 21-007-00035 ze dne 06.10.2021, 129.080,00 Kč
(101.117,00 Kč + 27.963,00 Kč)
• Inventární karta, Název: Kanalizace dešťová Nemyšl, INV. č.: 414 B, Pořizovací cena: 186.551,00 Kč
• --• DFA č. 210050 ze dne 03.08.2021, Dodavatel: ExpoAuto s.r.o., Označení dodávky: za prodej VOB
kontejneru Multikár, Celkem k úhradě: 44.770,00 Kč
• Předpis (042): UD č. 21-001-00100 ze dne 03.08.2021
• Úhrada závazku: BV č. 103, odchozí úhrada ve výši 44.770,00 Kč ze dne 23.08.2021 – UD č.
21-800-00103 ze dne 23.08.2021 (par. 3726/pol. 6123)
• Zařazení do užívání (022 0000): UD č.21-007-00022 ze dne 03.08.2022, 44.770,00 Kč
• Inventární karta, Název: Kontejner za MULTICAR, INV. č.: 769, Pořizovací cena: 44.770,00 Kč,
Datum zařazení: 23.08.2021
Faktura
• VYDANÉ FAKTURY:
• VFA 21-002-00001 ze dne 10.02.2021, Dodavatele: obec Nemyšl, Odběratel: EKO-KOM, a.s.,
Označení dodávky: odměna za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů ve 4. Q 2020,
Celkem k úhradě: 10.337,00 Kč
• Předpis pohledávky (MD 311/D 609): UD č. 21-002-00004 ze dne 13.05.2021
• Inkaso: BV č. 35, příchozí úhrada ve výši 10.337,00 Kč ze dne 24.03.2021 – UD č. 21-800-00035
ze dne 24.03.2021 (par. 3725/pol. 2111)
• --• VFA 21-002-00016 ze dne 25.09.2021, Dodavatele: obec Nemyšl, Odběratel: HaK WOOD s.r.o.,
Označení dodávky: dřevní hmota kůrovec 2021 dle přejímek, Celkem k úhradě: 580.800,00 Kč
• Předpis pohledávky (MD 311/D 601, 343): UD č. 21-002-00016 ze dne 25.09.2021
• Inkaso: BV č. 128, příchozí úhrada ve výši 580.800,00 Kč ze dne 20.10.2021 – UD č. 21-800-00128
ze dne 20.10.2021 (par. 1031/pol. 2111)
Hlavní kniha
• 10/2021, 12/2021
Inventurní soupis majetku a závazků
• k 31.12.2021
• Inventarizační zpráva
• Inventurní soupisy:
• 021 Stavby, zjištěný účetní stav: 36.884.254,78 Kč, zjištěný skutečný stav: 36.884.254,78 Kč
• Přírůstky v roce 2021:
• AU: 021 0200 Budovy pro služby: Inventární karta: Inv. č. 767, Název: Skladová hala Nemyšl,
Pořizovací cena: 5.395.711,97 Kč, Datum zařazení: 12.07.2021
• --• AU: 021 0400 Komunikace a VO: Inventární karta: Inv. č. 308 B, Název: Místní komunikace
v Hošticích, Pořizovací cena: 879.474,10 Kč, Datum zařazení: 06.10.2021 – z toho: TZ: 70.682,10
Kč, Datum zařazení: 07.10.2021
• --• AU: 021 0500: Inventární karta: Inv. č. 773, Název: Dešťová kanalizace Úlehle, Pořizovací cena:
27.963,00 Kč, Datum zařazení: 06.10.2021
• AU: 021 0500: Inventární karta: Inv. č. 414 B, Název: Dešťová kanalizace Nemyšl, Pořizovací cena:
287.668,00 Kč, Datum zařazení: 01.12.1997 – z toho TZ, Pořizovací cena: 101.117,00 Kč, Datum
zařazení: 06.10.2021
• --• AU: 021 0600: Inventární karta: Inv. č. 777, Název: Radar Nemyšl od Sudoměřic, Pořizovací cena:
70.682,10 Kč, Datum zařazení: 07.10.2021
• AU: 021 0600: Inventární karta: Inv. č. 778, Název: Radar Nemyšl od Vožice, Pořizovací cena:
70.682,10 Kč, Datum zařazení: 07.10.2021
• AU: 021 0600: Inventární karta: Inv. č. 779, Název: Radar Dědice od Rašovic, Pořizovací cena:
70.682,10 Kč, Datum zařazení: 07.10.2021
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AU: 021 0600: Inventární karta: Inv. č. 780, Název: Radar Dědice od Jedlan, Pořizovací cena:
70.682,10 Kč, Datum zařazení: 07.10.2021
AU: 021 0600: Inventární karta: Inv. č. 781, Název: Radar Dědice od Nemyšle, Pořizovací cena:
70.682,10 Kč, Datum zařazení: 07.10.2021
--AU: 021 0600: Inventární karta: Inv. č. 782, Název: Dopravní zrcadlo v Nemyšli u hasičárny,
Pořizovací cena: 15.173,40 Kč, Datum zařazení: 07.10.2021
AU: 021 0600: Inventární karta: Inv. č. 783, Název: Dopravní zrcadlo Hoštice, Pořizovací cena:
13.516,00 Kč, Datum zařazení: 07.10.2021
--AU: 021 0604: Inventární karta: Inv. č. 763, Název: Náhradní výsadba zeleně kolem skladové haly,
Pořizovací cena: 91.648,60 Kč, Datum zařazení: 19.05.2021
--022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí, zjištěný účetní stav:
6.687.774,95 Kč, zjištěný skutečný stav: 6.687.774,95 Kč
Přírůstky v roce 2021:
AU: 022 0000: Inventární karta: Inv. č. 784, Název: Vůz Škoda Octavia, Pořizovací cena:
288.315,58 Kč, Datum zařazení: 02.12.2021
AU: 022 0000: Inventární karta: Inv. č. 776, Název: Radar Hoštice na sloupu VO, Pořizovací cena:
61.002,15 Kč, Datum zařazení: 07.10.2021
AU: 022 0000: Inventární karta: Inv. č. 775, Název: Radar Nemyšl u dětského hřiště, Pořizovací
cena: 59.767,95 Kč, Datum zařazení: 07.10.2021
AU: 022 0000: Inventární karta: Inv. č. 769, Název: kontejner za Multicar, Pořizovací cena:
44.770,00 Kč, Datum zařazení: 23.08.2021
AU: 022 0000: Inventární karta: Inv. č. 766, Název: Mulčovač za traktor, Pořizovací cena: 92.990,00
Kč, Datum zařazení: 01.07.2021
AU: 022 0000: Inventární karta: Inv. č. 765, Název: Valník za traktor, Pořizovací cena: 50.298,00 Kč,
Datum zařazení:18.06.2021
--028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek, zjištěný účetní stav: 11.411.509,81 Kč, zjištěný skutečný
stav: 11.411.509,81 Kč
Přírůstky v roce 2021:
Inv. č. 762, Název: benzínová sekačka G 48 TK Comfort, Pořizovací cena: 7.029,00 Kč, Datum
zařazení: 19.03.2021
Inv. č. 764, Název: křovinořez Stihl FS 240, Pořizovací cena: 15.897,00 Kč, Datum zařazení:
19.03.2021
Inv. č. 768, Název: kávovar, Pořizovací cena: 8.388,00 Kč, Datum zařazení: 10.08.2021
Inv. č. 770, Název: kontejner plastový hřbitov, Pořizovací cena: 7.734,00 Kč, Datum zařazení:
30.09.2021
Inv. č. 771, Název: kontejner plastový hřbitov, Pořizovací cena: 7.734,00 Kč, Datum zařazení:
30.09.2021
CELKEM PŘÍRŮSTEK: 46.872,00 Kč
--231 Základní běžný účet: zjištěný účetní stav: 11.126.507,95 Kč, zjištěný skutečný stav:
11.126.507,95 Kč
Doloženo:
BV KB č. 159: konečný zůstatek k 31.12.2021: 8.036.405,71 Kč
BV ČNB č. 27, konečný zůstatek k 31.12.2021: 3.090.102,24 Kč
--261 Pokladna: zjištěný účetní stav: 3.927,00 Kč, zjištěný skutečný stav: 3.927,00 Kč
Doloženo:
Výčetka platidel
Pokl. deník za 12/2021 (KEO4 1.8.8 UC202)
--343 Daň z přidané hodnoty, zjištěný účetní stav: 136.708,00 Kč, zjištěný skutečný stav: 136.708,00
Kč
Doloženo přiznáním k DPH za 4.Q 2021
---
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373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery: zjištěný účetní stav: 99.383,00 Kč, zjištěný skutečný
stav: 99.383,00 Kč
• Doloženo Smlouvou o poskytnutí dotace ze dne 03.08.2020
• --• 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku: zjištěný účetní stav: 6.020.962,33 Kč, zjištěný
skutečný stav: 6.020.962,33 Kč
• Doloženo Přehledem transferů podle inventárních čísel (sestava KEO4 1.8.5 R60a)
• --• 408 Opravy předcházejících účetních období, zjištěný účetní stav: 227.493,00 Kč, zjištěný skutečný
stav: 227.493,00 Kč
• Doloženo zjednodušeným inv. soupisem: oprav. UD č. 21-701-00040 ze dne 02.012.2021 –
vyúčtování přijaté zálohy na NEINV dotaci MMR 2016
• --• 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: zjištěný účetní stav: 0,00 Kč, zjištěný skutečný stav:
0,00 Kč
• Pohyb na účtu doložen zjednodušeným inv. soupisem u SU 408: oprav. UD č. 21-701-00040 ze dne
02.012.2021 – vyúčtování přijaté zálohy na NEINV dotaci MMR 2016
Kniha došlých faktur
• Obec přijala 158 dodavatelských faktur v celkové částce plnění 5.655.607,85 Kč – všechny faktury
byly uhrazeny ke stanovenému dni úhrady
Kniha odeslaných faktur
• Obec vystavila 17 odběratelských faktur v hodnotě plnění 2.286.370,97 Kč (převážná většina faktur
je vystavena za prodej dřeva) – všechny faktury byly uhrazeny k datu stanovené úhrady
Odměňování členů zastupitelstva
• Počet obyvatel (kteří byli hlášeni v obci k trvalému pobytu k 1. lednu kalendářního roku, ve kterém
se konaly volby do zastupitelstva obce): do 300 (299)
• Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněným zastupitelům – usnesení ZO č. 50/2018,
51/2018, 52/2018/ ze dne 01.11.2018 – poskytnutí odměn neuvolněným zastupitelům – celková
výše měsíčních odměn pro 7 neuvolněných zastupitelů ve výši 7.700,00 Kč (hrubá odměna)
• Celková měsíční odměna ve výši: 50.659,00 Kč
• Mzdové listy za období 1-10/2021 – kontrola poskytnutí odměn na výkaz Fin 2-12 M k 31.10.2021 –
celkem poskytnuto 506.590,00 Kč
• --• Celková roční odměna dle mzdových listů: 607.908,00 Kč
• Výkaz FIN 2 12 M k 31.12.2021: Par. 6112/5023 Odměny členů zastupitelstva, Výsledek od počátku
roku: 607.909,00 Kč
Pokladní doklad
• Pokl. dokl. a UD č. 21-701-00279 až 21-701-00311
• Pokl. dokl. a UD č. 21-701-00334 až 21-701-00345 za 12/2021
Pokladní kniha (deník)
• za 10/2021
Příloha rozvahy
• K 31.10.2021 a k 31.12.2021
Rozvaha
• K 31.10.2021 a k 31.12.2021
Účetní doklad
• UD č. 21-007-00038 ze dne 07.10.2021 – opr. účt. POV, měřiče a zrcadla, vč. zař. do majetku
• Protokol o zařazení: Inv. č. 783, Název: dopravní zrcadlo Hoštice, Pořizovací cena: 13.516,00 Kč,
Datum zařazení: 07.10.2021
• Protokol o zařazení: Inv. č. 782, Název: dopravní zrcadlo v Nemyšli i hasičárny, Pořizovací cena:
15.173,40 Kč, Datum zařazení: 07.10.2021
• --• Protokol o zařazení: Inv. č. 781, Název: radar Dědice od Nemyšle, Pořizovací cena: 70.682,10 Kč,
Datum zařazení: 07.10.2021
• Opis dokladu, Typ majetku: 021 Stavby, Inv. č.: 308 B, Název: místní komunikace v Hošticích,
Datum pohybu: 07.10.2021, Pořizovací cena: 70.682,10 Kč
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Účetní doklad
• Zařazení do majetku "Skladová hala Nemyšl": UD č. 21-007-00019 ze dne 12.07.2021,
5.395.711,97 Kč (021 0200)
• Inventární karta: Název: Skladová hala Nemyšl, Inv. č. 767, Datum pořízení: 12.07.2021, Pořizovací
cena: 5.395.711,97 Kč
Účetnictví ostatní
• Podklady pro schválení účetní závěrky ÚC:
• Rozvaha k 31.12.2020
• Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2020
• Příloha k 31.12.2020
• Inventarizační zpráva k 31.12.2020 ze dne nebyly zjištěny rozdíly
• Zpráva o výsledku PH za rok 2020 ze dne 15.03.2021
• Schválení účetní závěrky – usnesení ZO č. 16/2021 ze dne 05.05.2021.
• Protokol o schválení účetní závěrky obce ze dne 05.05.2021
• Stavová zpráva ze dne 09.06.2021 (zaslání do CSÚIC)
• Převedení výsledku hospodaření na účet 432 Výsledek hospodaření předcházejících účetních období
– zisk ve výši: 2.765.042,00 Kč – UD č. 21-007-00013 ze dne 05.05.2021
Účtový rozvrh
• na rok 2021
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
• K 31.10.2021 a k 31.12.2021
Výkaz zisku a ztráty
• K 31.10.2021 a k 31.12.2021
Rozvaha zřízených příspěvkových organizací
• ROZPOČET NA ROK 2021 schválen jako schodkový
• Schválení rozpočtu usnesením ZO č. 56/2020 ze dne 14.12.2020
• PŘÍJMY: 5.806.000,00 Kč
• VÝDAJE: 8.166.000,00 Kč
• FINANCOVÁNÍ:
• Pol. 8115: 2.360.000,00 Kč
• Zveřejnění schváleného rozpočtu na ÚD a na internetových stránkách obce (do 30 dnů ode dne jeho
schválení): od 05.01.2021
Darovací smlouvy
• Na základě usnesení ZO číslo 25/2014 vyplácí ÚC příspěvek na narození dítěte s trvalým pobytem
v obci 10.000,00 Kč na základě žádosti, smlouva není uzavírána.
• V roce 2021 vyplaceno 60.000,00 za 6 narozených dětí.
• Žádost o příspěvek 10.000,00 Kč ze dne 25.02.2021
• Předpis: UD č. 21-003-00003 ze dne 01.03.2021
• Úhrada: (par. 4339/pol. 5492)
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
• Dotační program: Dotace na zřízení domovní čistírny odpadních vod v Nemyšli a místních částech
Dědice, Dědičky, Úraz, Prudice, Záhoříčko, Hoštice a Úlehle
• CELKEM UZAVŘENO 10 smluv o poskytnutí dotace na domácí čističky odpadních vod – transfery
poskytnuté fyzickým osobám s povinností vypořádání
• Příloha č. 1 k programu: Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Nemyšl
• odst. 1) Identifikace žadatele: P.S.
• odst. 2) Identifikace nemovitosti, pro níž je likvidace odpadních vod řešena: parc. č. 14/1 st., k.ú.
Dědice u Nemyšle, Vlastník: P.S.
• odst. 3) Pozemek, na kterém bude umístěna DČOV: p. č. 14/1 st., k.ú. Dědice u Nemyšle, Vlastník:
P.S.
• odst. 4) Způsob likvidace odpadních vod před stavbou DČOV a odůvodnění žádosti: vyvážecí jímka
• odst. 5) Požadovaná výše dotace v Kč (nejvýše 60.000,00 Kč): 60.000,00 Kč
• odst. 6) Předpokládaný termín uvedení DČOV do provozu: 9/2021
• --• Smlouva o poskytnutí dotace č. 8/2021 ze dne 10.09.2021 - vyvěšeno na ÚD 14.09.2021
• čl. II Poskytovatel a příjemce dotace
• čl. III Účel dotace: poskytnutí finančních prostředků na realizaci akce výstavby domovních čistíren
odpadních vod, vč. PD, pořízení DČOV a náklady na stavební úpravy pro zabudování
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čl. IV Časové užití dotace a doba, ve které má být dosaženo účelu dotace: od 01.05.2019
do 01.09.2022
• čl. V. Výše a čerpání dotace (způsob proplácení dotace): bude poskytnuta jednorázově ve výši
60.000,00 Kč
• čl. VI Vypořádání a vyúčtování poskytnuté dotace: po ukončení realizace vyhotoví příjemce
závěrečnou zprávu a vyúčtování dotace formou soupisu účetních dokladů souvisejících s realizací
akce s uvedením výše částky a účelu platby u jednotlivých dokladů a jako přílohy přiloží fotokopie
těchto dokladů. Vyúčtování předloží příjemce poskytovateli nejpozději do 60 dnů po ukončení akce,
za ukončení akce je považován kolaudační souhlas se stavbou.
• čl. X. Závěrečná ujednání. bod 7. Tato smlouva byla schválena usnesením č. 6/2021 ze dne
17.02.2021
• --• Příloha č. 2 ze dne 10.09.2021 k programu pro poskytování dotací na podporu výstavby domovních
čistíren odpadních vod – Žádost o platbu
• 1) Identifikace žadatele: P.S. – smlouva o poskytnutí dotace č. 8/2021 a. Smlouva o poskytnutí
dotace č. 8/2021
• 2) Přiznaná maximální výše dotace v Kč dle Smlouvy o poskytnutí dotace: max 60.000,00 Kč
• --• Příloha č. 3 ZÁVĚREČNÉ VYÚČTOVÁNÍ DOTACE ze dne 10.09.2021
• odst. 1) Identifikace příjemce dotace
• odst. 2) Částka uhrazená za práce související s pořízením DČOV: 64.729,00 Kč
• odst. 3) Nárok na dotaci dle skutečných nákladů: 60.000,00 Kč
• odst. 4) Poskytnutá dotace: 60.000,00 Kč
• Součástí přílohy je kopie faktury a kopie dokladu o úhradě za práce související s pořízením DČOV
a kolaudační souhlas se stavbou
• --• Předpis závazku (MD 572/DAL345): UD č. UD č. 21-003-00018
• Poskytnutí dotace (MD345/DAL231): BV č. 112, odchozí úhrada ze dne 14.09.2021 ve výši
60.000,00 Kč – UD č. 21-800-00112 ze dne 14.09.2021 (par. 2321/pol. 6371)
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
• Akce: „Pořízení ukazatelů rychlosti “, UZ: 711
• INVESTIČNÍ DOTACE Z KRAJE – Program obnovy venkova JčK v roce 2020 (OREG)
• Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova JčK v roce 2020, č. sml.
SDO/OREG/116/21 ze dne 17.08.2021
• čl. II. Poskytovatel dotace: JčKčl. III. Účel a charakter dotace, doba, v níž má být účelu dosaženo:
• K užití v období: nejpozději do 31.12.2021
• Realizace akce: od 01.01.2020 do 31.12.2021
• čl. IV. Výše a čerpání dotace:
• dotace poskytnuta jednorázově formou zálohové platby ve výši 270.000,00 Kč (UZ: 711)
• procentuální podíl vlastních prostředků – dotace ve výši 270.000,00 Kč činí 60 % z celkových
uznatelných výdajů akce
• --• Zaúčt. podmíněné pohledávky: UD č. 21-007-00021 ze dne 07.07.2021
• Přijetí dotace: BV ČNB č. 17, Příchozí úhrada ze dne 08.09.202, Částka: 270.000,00 Kč
• Odúčt.z podrozvahy: UD č. 21-007-00029 ze dne 08.09.2021
• --• ČERPÁNÍ DOTACE:
• Smlouva o dílo č. SR/033/21 ze dne 07.07.2021, Zhotovitel: SOVT-Radio s.r.o., Předmět díla:
dodávka, montáž a nastavení 7 ks informativních měřičů okamžité rychlosti vč. příslušenství a 3 ks
dopravních zrcadel, Cena díla: 536.532,15 Kč
• --• Zápis o předání díla ze dne 07.10.2021
• --• DFA č. 211/979 ze dne 13.10.2021, Zhotovitel: SOVT-Radio s.r.o, Označení dodávky: dodávka
a instalace informativních ukazatelů (7 ks ukazatelů rychlosti a 3 ks zrcadel), Celkem k úhradě:
536.532,15 Kč
• Předpis (042): UD č. 21-001-00144 ze dne 07.10.2021
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•

Úhrada: UD č. 21-800-00132 ze dne 29.10.2021 (UZ: 711, par. 2233/pol. 6122): 270.000,00 Kč +
bez UZ: 266.532,15 Kč
• Opr. UD č. 21-007-00038 ze dne 07.10.2021:
• s UZ 711, par. 2223/pol. 6121: 234.000,00 Kč
• bez UZ, par. 2223/pol. 6121: 218.782,00 Kč
• 021 0400: 70.682,10 Kč
• 021 0600: 382.099,90 Kč
• 501 0300: 22.748,00 Kč
• Inventární karta: Název: Místní komunikace v Nemyšli
• --• Příloha č. 4 – Vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu JčK v roce 2021 z dne 11.11.2021
• - Celkové investiční výdaje celkem: 536.532,15 Kč
• - Výše poskytnuté investiční dotace: 270.000,00 Kč (60 %)
• Oznámení o vyúčtování dotace ke dni 06.12.2021
• Vyúčtování dotace: UD č. 21-007-00042 ze dne 06.12.2021, 270.000,00 Kč
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
• PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY
• Položka: 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR:
• Prostředky CZ: Výsledek od počátku roku: 15.858,00 Kč
• Prostředky EU: Výsledek od počátku roku: 74.142,00 Kč
• --• Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje:
• Název akce/projektu: Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
a poskytnutí příspěvku č.TAA-V-10/2021
• Poskytovatel dotace: SR prostřednictvím ÚP
• UZ: 13101
• -• Par. 3745/pol. 5011 Platy zaměstnanců v prac. poměru, Nástroj: 104, Prostorová jednotka: 1,
Výsledek od počátku roku: 14.821,95 Kč
• Par. 3745/pol. 5031 Povinné pojistné na soc. zabezp. a příspěvek na st., Nástroj: 104, Prostorová
jednotka: 1, Výsledek od počátku roku: 1.036,05 Kč
• PROSTŘEDKY CZ CELKEM: 15.858,00 Kč
• --• Par. 3745/pol. 5011 Platy zaměstnanců v prac. poměru, Nástroj: 104, Prostorová jednotka: 5,
Výsledek od počátku roku: 69.298,05 Kč
• Par. 3745/pol. 5031 Povinné pojistné na soc. zabezp. a příspěvek na st., Nástroj: 104, Prostorová
jednotka: 5, Výsledek od počátku roku: 4.843,95 Kč
• PROSTŘEDKY EU CELKEM: 74.142,00 Kč
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
• Název akce/projektu: Volby do Parlamentu ČR
• Poskytovatel dotace: SR prostřednictvím JčK
• UZ: 98071
• Přijatá výše dotace k 31.10.2021: 30.000,00 Kč – BV č 16, příchozí úhrada ze dne 03.09.2021 – UD
č. 21-801-00016 ze dne 03.09.2021
• Tvorba dohady: UD č. 21-007-00046 ze dne 31.12.2021, 27.786,00 Kč (celkem vyčerpáno) –
doloženo tabulkou Předběžné vyúčtování ze dne 02.12.2021
•
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
• Neproběhla žádná dispozice majetkem obce.
Smlouvy o věcných břemenech
• Ke dni dílčího PH nebyla uzavřena žádná smlouva o zřízení VB.
Dokumentace k veřejným zakázkám
• Adresa profilu zadavatele: uverejnovani.cz
• V roce 2020 výběrové řízení na akci: "Skladová hala Nemyšl"
• Smlouva o dílo ze 07.09.2020, Zhotovitel: Radek Bouška, Cena díla: 4.970.083,98 Kč
• Dodatek č. 1 ze dne 16.09.2021
• Zakázka dokončena v roce 2021:
• Zápis o předání a převzetí stavby ze dne 21.05.2021, Zhotovitel: Radek Bouška, stavební firma
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• Kolaudace 17.06.2021
• Skutečně uhrazená cena: 4.939.833,97 Kč – zveřejněno na profilu zadavatele: 10.06.2021
Dokumentace k veřejným zakázkám
• V r. 2021 bylo vyhlášeno jedno VŘ nad 500.000,00 Kč na akci: "Revitalizaci rybníčku v Dědicích"
• Administrace VŘ: společnost Axiom, která zpracovávala žádost o dotaci
• VŘ bylo zrušeno: Oznámení zadavatele o zrušení VŘ na VZMR ze dne 28.03.2022, Název zakázky:
„Revitalizace obecní nádrže – Nemyšl, m. č. Dědice“ – zadavatel rozhodl, že smlouva o provedení VZ
s vybraným dodavatelem, tj. společností ACORA s.r.o. nebude uzavřena z důvodu hodných zvl.
zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Zadavatel zjistil,
že zadávací dokumentace, kterou pro zadavatele zpracovává třetí osoba, trpí vadami, pro které není
možné, aby byla zadavateli poskytnuta dotace, z níž měla být veřejná zakázka z převážné části
hrazena. Zadavatel se tedy rozhodl smlouvu o dílo na provedení VZ s vybraným dodavatelem
neuzavřít a VŘ na VZ zcela zrušit.
Dokumentace k veřejným zakázkám
• Akce: „Pořízení ukazatelů rychlosti “
• Zpráva o výběru zhotovitele
• Předpokládaná cena: do 500 tis. Kč bez DPH
• Postup dle vnitřní směrnice:
• Průzkum trhu starostkou obce – hodnoceny tři nabídky:
• JD Rozhlasy s.r.o. – Nabídková cena: 490.635,00 Kč
• Dopravní značení Voznač – Nabídková cena: 467.700,00 Kč
• SOVT-Radio s.r.o. – Nabídková cena: 443.415,00 Kč
• Rozhodnutí o výběru zhotovitele SOVT-Radio s.r.o. – Nabídková cena vč. DPH: 536.532,15 Kč:
usnesení ZO č. 31/2021 ze dne 29.06.2021
• --• Smlouva o dílo č. SR/033/21 ze dne 07.07.2021, Zhotovitel: SOVT-Radio s.r.o., Předmět díla:
dodávka, montáž a nastavení 7 ks informativních měřičů okamžité rychlosti vč. příslušenství a 3 ks
dopravních zrcadel, Cena díla: 536.532,15 Kč
• --• Zápis o předání díla ze dne 07.10.2021
• --• DFA č. 211/979 ze dne 13.10.2021, Zhotovitel: SOVT-Radio s.r.o, Označení dodávky: dodávka
a instalace informativních ukazatelů, Celkem k úhradě: 536.532,15 Kč
• Předpis (042): UD č. 21-001-00144 ze dne 07.10.2021
• Úhrada: UD č. 21-800-00132 ze dne 29.10.2021 (UZ: 711, par. 2233/pol. 6122): 270.000,00 Kč +
bez UZ: 266.532,15 Kč
• Opr. UD č. 21-007-00038
Vnitřní předpis a směrnice
• Vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, Účinnost: od 22.04.2015
• Dodatek č. 1 – aktualizace směrnice 1/2015
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
• ze dne 29.06.2021
• – Usnesení ZO č. 24/2021 až 29/2021: schválení smlouvy o poskytnutí dotace na pořízení DČOV
s žadateli (FO)
• – Usnesení ZO č. 30/2021: schválení uzavření SOD se SOVT-Radio s.r.o.
PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ stavby
• ze dne 19.05.2021, Přejímající: OHL ŽS, a.s., Název: Náhradní výsadba pro obec Nemyšl – Sběrný
dvůr Nemyšl, Popis: 28 ks stromů, 8 ks keřů, založení trávníku 297 m2, Cena: 91.648,60 Kč
• Zařazení náhradní výsadby do majetku (skladová hala): UD č. 21-007-00014 ze dne 19.05.2021,
91.648,60 Kč (021 0604)
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