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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 
obce Prosetín 

se sídlem Prosetín 34, 592 64  Prosetín u Bystřice n.P., IČO: 00295167 
za rok 2021 

 
 
Přezkoumání hospodaření za rok 2021 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným 
územnímu celku dne 8. října 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  
11. listopadu 2021 jako dílčí přezkoumání a dne 18. května 2022 jako konečné 
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 
18. května 2022. 
 
 

Místo provedení přezkoumání: Obec Prosetín 

 Prosetín 34  

 592 64  Prosetín u Bystřice n.P. 
 
 

Přezkoumání vykonali: 

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Martina Boháčková Vejskalová 
  pověření číslo 20215065466_1 

- kontrolor: Ing. Bc. Josef Šenk 
  pověření číslo 20215013851_3 

- kontrolor: Ing. Michael Vecheta 
  pověření číslo 20215013851_4 
 
 

Podklady předložili: Ing. Jaroslav Kotlán - starosta 

 Martina Bílková - účetní 

 Zdeňka Hlaváčková - referentka 

  
 

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. 
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A. Výsledek přezkoumání  

Při přezkoumání hospodaření obce Prosetín nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
 
 
B.  Plnění opatření při jatých k  nápravě chyb a nedostatků  
 
Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky byly zjištěny 
následující chyby a nedostatky: 
 
Zastupitelstvo obce schválilo dne 6. 12. 2019 rozpočet na rok 2020. Při kontrole výkazu Fin 
2-12 M bylo zjištěno, že do výkazu FIN byly zapracovány jiné částky, než jaké obsahoval 
schválený rozpočet. Např. rozpočtové výdaje§ 2212 Silnice - schválený rozpočet 80 000 Kč, 
do výkazu FIN zapracováno ve výši 440 000 Kč, § 2219 Ostatní záležitosti pozemních 
komunikací - schválený rozpočet 10 000 Kč, do výkazu FIN zapracováno ve výši 510 000 Kč, 
§ 2310 Pitná voda - schválený rozpočet 350 000 Kč, do výkazu FIN zapracováno ve výši  
1 400 000 Kč. 
Přijato nápravné opatření 
 
Kontrolou předložených kupních smluv bylo zjištěno, že obec neúčtuje o prodeji pozemků 
na majetkovém účtu 031 - Pozemky a na nákladovém účtu 554 - Prodané pozemky k datu 
podání návrhu na vklad. Např. kupní smlouvou ze dne 2. 3. 2020 s právními účinky vkladu 
do katastru nemovitostí ke dni 1. 4. 2020 prodala obec pozemek parc. č. 271/2 v k.ú. 
Prosetín. O jeho vyřazení z majetku bylo účtováno až dne 1. 9. 2020 (účetní doklad č. 20-
007-00011). 
Přijato nápravné opatření 
 
Územní celek nedoložil projednání závěrečného účtu v souladu se zákonem. Na program 
jednání zasedání zastupitelstva ze dne 19. 6. 2020 byl zařazen bod jednání č. 3. b) 
Projednání závěrečného účtu obce za rok 2019. K uvedenému bodu č. 3. b) nebylo přijato 
usnesení o projednání závěrečného účtu. 
Přijato nápravné opatření 
 
Zastupitelstvo obce Prosetín schválilo dne 18. 9. 2020 střednědobý výhled rozpočtu na roky 
2022 - 2025. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce byl zveřejněn na úřední desce 
a internetových stránkách obce od 27. 7. 2020 do 14. 8. 2020. Dle zákona o rozpočtových 
pravidlech musí zveřejnění trvat až do schválení střednědobého výhledu rozpočtu.  
Přijato nápravné opatření 
 
Inventurní soupis účtu 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem byl vyhotoven 
na částku 1 399 122,50 Kč shodnou s údaji v rozvaze. Dle předložené evidence majetku jsou 
oprávky evidovány ve výši 1 412 372,50 Kč. Skutečný stav tak neodpovídá stavu účetnictví. 
Zjištěný rozdíl ve výši 13 250 Kč nebyl doložen. 
Napraveno 
 
 
Při dílčím přezkoumání za rok 2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.  
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C.  Závěr  
 
I.  Při přezkoumání hospodaření obce Prosetín za rok 2021 
 

n e b y l y  z j i š t ě n y  c h y b y  a  n e d o s t a t k y .  
 

 
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 2021 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít 
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. 

 
 
III.  Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: 
 

Poměrový ukazatel Hodnota ukazatele 

Podíl pohledávek na rozpočtu 0,01 %  

Podíl závazků na rozpočtu 1,13 % 

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 0,00 % 

Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 0,86 % 

Ukazatel likvidity                                       25,02 
 
 
 
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 zařazování majetku v průběhu účetního roku ke dni uvedení 
do užívání. 

 
 
Za Krajský úřad Kraje Vysočina dne 20. května 2022 
 
 

Ing. Martina Boháčková Vejskalová 
…………………………………………. 

kontrolor pověřený řízením přezkoumání 

 

 
 

Ing. Michael Vecheta 
…………………………………………. 

kontrolor  

Ing. Bc. Josef Šenk 
…………………………………………. 

kontrolor – přítomen při dílčím přezkoumání  
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P o u č e n í  
 

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 
18. května 2022. 
 
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. 
 
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 4 strany. 

 

 

 

 

 

 

Rozdělovník:  

Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal 

1 1x Obec Prosetín    do datové schránky 

1 1x Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly 



 

1 

PŘÍLOHA  
 
Písemnosti využité při přezkoumání  
 
Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Prosetín byly využity následující 
písemnosti: 
 
Návrh rozpočtu - na rok 2021 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce  
od 1. 12. 2020 do 21. 12. 2020 
Schválený rozpočet - na rok 2021 schválen zastupitelstvem obce dne 18. 12. 2020, 
zveřejněn od 11. 1. 2021 na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce 
obce, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby  
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - pro příspěvkovou organizaci 
"Základní škola a Mateřská škola Prosetín" schváleno radou obce dne 19. 10. 2020, sděleno 
dopisem ze dne 18. 1. 2021 
Rozpočtová opatření - rok 2021 
schválena radou obce: pravomoc schválena radě zastupitelstvem obce dne 5. 2. 2020 a dne 
12. 3. 2021  
č. 1 dne 7. 6. 2021, zveřejněno od 14. 6. 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 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 
zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 7. 6. 2021 do 30. 6. 2021, 
schválen zastupitelstvem obce dne 23. 6. 2021 bez výhrad, schválený závěrečný účet 
zveřejněn od 28. 6. 2021 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 30. 9. 2021 
Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 30. 9. 2021 
Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2021 
Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2021 
Hlavní kniha - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2021 
Kniha došlých faktur - předložena ke dni 30. 9. 2021 (faktura č. 21-001-00001  
až 21-001-00189) 
Kniha odeslaných faktur - předložena ke dni 30. 9. 2021 (faktura č. 21-002-00001  
až 21-002-00161) 
Faktury 
- č. 2020379 ze dne 11. 12. 2020 (KDF č. 21-001-00010) dodavatel FLORA SERVIS s.r.o. 
IČO 28341627 na částku 149 967 Kč vč. DPH za nákup herní sestavy FLORA 59, uhrazeno 
dne 1. 3. 2021 výpis č. 32 (ČSOB, a.s.), zaúčtováno na účet 042 (021) 
- č. 210100081 ze dne 17. 2. 2021 (KDF č. 21-001-00038) dodavatel JVPO spol. s r.o. IČO 
26106175 na částku 127 776 Kč vč. DPH za nákup 24 ks přileb Kalisz VULKAN, uhrazeno 
dne 1. 3. 2021 výpis č. 32 (ČSOB, a.s.), zaúčtováno na účet 558 (028) 
- č. 21200239 ze dne 4. 5. 2021 (KDF č. 21-001-00089) dodavatel KORA - VODOSTAVING 
s.r.o. IČO 25311883 na částku 187 819,39 Kč za zatrubnění potoka u rybníka, uhrazeno dne 
19. 5. 2021 výpis č. 79 (ČSOB, a.s.), zaúčtováno na účet 042 
Bankovní výpisy - předloženy ke dni 30. 9. 2021 (2x ČSOB, a.s. ČNB - běžné účty, ČSOB, 
a.s. - účet fondu) 
Pokladní kniha - předložena ke dni 30. 9. 2021 (příjmové a výdajové pokladní doklady  
č. 21-701-00001 až 21-701-00324) 
Pokladní doklady - za měsíc srpen 2021 (příjmové a výdajové pokladní doklady  
č. 21-701-00269 až č. 21-701-00306) 
Evidence poplatků - předložena ke dni 30. 9. 2021 (psi, odpady) 
Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku ke dni 30. 9. 2021 
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Mzdová agenda - předložena rekapitulace mezd (mzdové náklady dle zaměstnanců)  
za měsíc září 2021 
Odměňování členů zastupitelstva - platné pro rok 2021 (schváleno zastupitelstvem obce dne 
11. 3. 2019) 
Účetnictví ostatní: 
 - Účetní závěrka obce za rok 2020 schválena zastupitelstvem obce dne 23. 6. 2021 
-  Účetní závěrka příspěvkové organizace "Základní škola a Mateřská škola Prosetín" za rok 
2020 schválena radou obce dne 5. 3. 2021 
Smlouvy o dílo - Smlouva o dílo č. 20210823-1 ze dne 6. 9. 2021 na akci „Prosetín - Čtyři 
dvory - místní komunikace“, zhotovitel KORA-VODOSTAVING s.r.o. IČO 25311883, cena 
díla 397 998,34 Kč bez DPH (481 577,99 Kč vč. DPH), schváleno radou obce dne 9. 8. 2021 
- faktura č. 21200668 ze dne 15. 9. 2021 (KDF č. 21-001-00158) dodavatel KORA - 
VODOSTAVING s.r.o. IČO 25311883 na částku 481 577,99 Kč za stavební práce dle 
smlouvy o dílo č. 20210823-1 na akci "Prosetín - Čtyři dvory - místní komunikace", uhrazeno 
dne 4. 10. 2021 výpis č. 156 (ČSOB, a.s.), zaúčtováno na účet 511 
Smlouvy o převodu majetku 
Kupní smlouva (obec jako prodávající) na prodej pozemku p.č. 4624/4 o výměře 657 m2  
v k.ú. Prosetín ze dne 8. 7. 2021 s právními účinky vkladu ke dni 12. 7. 2021, schválená 
zastupitelstvem obce dne 11. 6. 2021, záměr prodeje zveřejněný na úřední desce  
od 15. 3. 2021 do 31. 3. 2021, kupní cena uhrazena dne 8. 7. 2021 výpis č. 111 (ČSOB, a.s.) 
Kupní smlouva (obec jako prodávající) na prodej části pozemku p.č. 394/6 o výměře  
167 m2 v k.ú. Brťoví ze dne 18. 1. 2021 s právními účinky vkladu ke dni 28. 1. 2021, 
schválená zastupitelstvem obce dne 18. 12. 2020, záměr prodeje zveřejněný na úřední 
desce od 2. 12. 2020 do 18. 12. 2020, kupní cena uhrazena dne 15. 1. 2021 výpis č. 6 
(ČSOB, a.s.) 
Kupní smlouva ze dne 1. 2. 2021 (obec jako kupující), prodávající Lucie P. (r. narození 1998) 
ve výši 18 000 Kč na nákup automobilu Škoda Felicia, koupě schválena radou obce dne  
19. 10. 2020, kupní cena uhrazena dne 1. 3. 2021, výpis č. 32 (ČSOB, a.s.), zaúčtováno  
na účet 558 (028) 
Darovací smlouvy 
- ze dne 18. 1. 2021 na finanční dar ve výši 23 600 Kč Diecézní charitě Brno IČO 44990260 
(na Charitní pečovatelskou službu), schváleno zastupitelstvem obce dne 18. 12. 2020, 
finanční dar vyplacen dne 18. 1. 2021 výpis č. 7 (ČSOB, a.s.) 
- ze dne 20. 5. 2021 na finanční dar ve výši 3 000 Kč Lince bezpečí, z.s. IČO 00295167, 
schváleno radou obce dne 3. 5. 2021, finanční dar vyplacen dne 7. 6. 2021 výpis č. 93 
(ČSOB, a.s.) 
- ze dne 28. 6. 2021 na finanční dar ve výši 5 000 Kč TJ Sokolu Prosetín IČO 48897477, 
schváleno radou obce dne 7. 6. 2021, finanční dar vyplacen dne 28. 6. 2021 výpis č. 105 
(ČSOB, a.s.) 
Dohody o provedení práce 
- ze dne 1. 1. 2021 (knihovnické práce), za měsíc červenec 2021 vyplaceno 1 224 Kč, výpis 
č. 126 (ČSOB, a.s.) ze dne 5. 8. 2021 
- ze dne 1. 1. 2021 (údržba vodovodu), za měsíc červenec 2021 vyplaceno 1 190 Kč, 
výdajový pokladní doklad č. 21-701-00286 ze dne 12. 8. 2021 
Dokumentace k veřejným zakázkám - Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky 
"Protipovodňová opatření obce Prosetín"  
- výzva k podání cenové nabídky ze dne 7. 9. 2020 
- 2x nabídka 
- protokol o otevírání obálek ze dne 21. 9. 2020 
- usnesení rady obce ze dne 28. 9. 2020 o výběru nejvýhodnější nabídky 
- rozhodnutí a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 2. 10. 2020 
Smlouva o dílo ze dne 26. 10. 2020 na akci „Protivodňová opatření obce Prosetín“, zhotovitel 
EMPEMONT s.r.o. IČO 27772179, cena díla 935 429 Kč bez DPH (1 131 896,09 Kč  
vč. DPH), zveřejněná na profilu zadavatele dne 26. 10. 2020 
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- faktura č. 00321164 ze dne 9. 3. 2021 (KDF č. 21-001-00057) dodavatel EMPEMONT s.r.o. 
IČO 27772179 na částku 1 131 868,09 Kč vč. DPH za dodání a montáž díla dle SoD ze dne 
26. 10. 2020, uhrazeno dne 15. 4. 2021 výpis č. 54 (ČSOB, a.s.), zaúčtováno na účet 042 
(022) 
Informace o přijatých opatřeních - ze dne 30. 6. 2021 doručena na Krajský úřad Kraje 
Vysočina dne 1. 7. 2021 (zastupitelstvo dne 23. 6. 2021) 
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - předloženy ze dne 18. 12. 2020,  
12. 3. 2021, 11. 6. 2021, 23. 6. 2021 a 22. 9. 2021 
Zápisy z jednání rady včetně usnesení - předloženy ze dne 27. 1. 2021, 5. 3. 2021,  
3. 5. 2021, 7. 6. 2021, 25. 6. 2021, 28. 7. 2021, 9. 8. 2021 a 30. 9. 2021 
 
Při druhém dílčím přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti: 
 
Rozpočtová opatření - rok 2021 
schválena radou obce: pravomoc schválena radě zastupitelstvem obce dne 5. 2. 2020 a dne 
12. 3. 2021 
č. 2 dne 29. 10. 2021, zveřejněno od 8. 11. 2021, 
č. 3 dne 22. 11. 2021, zveřejněno od 6. 12. 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 
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2021 
Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2021 
Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2021 
Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2021 
Kniha došlých faktur - předložena ke dni 31. 12. 2021 (faktura č. 21-001-00001  
až 21-001-00233) 
Kniha odeslaných faktur - předložena ke dni 31. 12. 2021 (faktura č. 21-002-00001  
až 21-002-00165) 
Faktury:  
- č. 2158 (KDF č. 21-001-00224) ze dne 17. 12. 2021 dodavatel Eva Vrtěnová IČO 72362294 
na částku 9 997 Kč vč. DPH za nákup zásahového ochranného oděvu (8 127 Kč) a ostatního 
materiálu (1 870 Kč), uhrazeno dne 29. 12. 2021, výpis č. 198 (ČSOB, a.s.), zaúčtováno  
na účet 558 (028), inv. č. 20032, zařazeno dne 20. 12. 2021 a na účet 501 
- č. 2021-21-2154 (KDF č. 21-001-00228) ze dne 20. 12. 2021 dodavatel SKH Sebranice, 
s.r.o. IČO 25251562 na částku 12 990 Kč vč. DPH za nákup vysavače listí, uhrazeno dne  
29. 12. 2021, výpis č. 198 (ČSOB, a.s.), zaúčtováno na účet 558 (028) inv. č. 20031, 
zařazeno dne 20. 12. 2021 
- č. 210100135 (KDF č. 21-001-00231) ze dne 29. 12. 2021 dodavatel Ing. Miroslav Hrdý 
IČO 62135333 na částku 6 233 Kč vč. DPH za nákup skeneru, uhrazeno dne 29. 12. 2021, 
výpis č. 198 (ČSOB, a.s.), zaúčtováno na účet 558 (028), inv. č. 20033, zařazeno dne  
29. 12. 2021 
- č. 521 (KDF č. 21-001-00195) ze dne 4. 11. 2021 dodavatel Milan Hlaváček IČO 75447363 
na částku 19 250 Kč (neplátce DPH) za výkopové práce, uhrazeno dne 15. 11. 2021,  
výpis č. 177 (ČSOB, a.s.), zaúčtováno na účet 518 
- č. 9122100701 (KDF č. 21-001-00199) ze dne 26. 10. 2021 dodavatel Vodárenská akciová 
společnost, a.s. IČO 49455842 na částku 8 852 Kč vč. DPH za opravu vodovodu, uhrazeno 
dne 15. 11. 2021, výpis č. 177 (ČSOB, a.s.), zaúčtováno na účet 511 
Bankovní výpisy - předloženy ke dni 31. 12. 2021 (2x ČSOB, a.s. ČNB - běžné účty, ČSOB, 
a.s. - účet fondu) 
Účetní doklady - za měsíc listopad roku 2021 (doklady k bankovnímu výpisu č. 169 ze dne  
1. 11. 2021 až č. 184 ze dne 30. 11. 2021) 
Pokladní kniha - předložena ke dni 31. 12. 2021 (příjmové a výdajové pokladní doklady  
č. 21-701-00001 až 21-701-00392) 
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Pokladní doklady - za měsíc listopad a prosinec 2021 (příjmové a výdajové pokladní doklady 
č. 21-701-00350 až č. 21-701-00392) 
Evidence poplatků - předložena ke dni 31. 12. 2021 (psi, odpady) 
Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku ke dni 31. 12. 2021 
Inventurní soupisy majetku a závazků - sestaveny ke dni 31. 12. 2021 
- Plán inventur ze dne 15. 12. 2021 
- Prezenční listina účastníků školení k zajištění inventarizace a způsobu jejího provádění  
ze dne 20. 12. 2021 
- Inventarizační zpráva ze dne 28. 2. 2022 
Mzdová agenda - předložena rekapitulace mezd (mzdové náklady dle zaměstnanců)  
za měsíc prosinec 2021 
Rozvaha zřízených příspěvkových organizací - Rozvaha a příloha "Základní škola  
a Mateřská škola Prosetín" příspěvkové organizace obce předložena ke dni 31. 12. 2021 
Smlouva o dílo - ze dne 13. 9. 2021 na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení obce 
Prosetín“, dodavatel ALUMIA lighting s.r.o. IČO 06908861, cena díla 713 479 Kč bez DPH 
(863 309,59 Kč vč. DPH), schválená radou obce dne 9. 8. 2021, zveřejněná na profilu 
zadavatele dne 15. 9. 2021, skutečně uhrazená cena ve výši 863 309,59 Kč zveřejněna  
na profilu zadavatele dne 20. 12. 2021 
- faktura č. 211084 (KPF č. 21-001-00219) ze dne 6. 12. 2021 dodavatel HALUMIA lighting 
s.r.o. IČO 06908861 na částku 863 309,59 Kč vč. DPH za "rekonstrukci veřejného osvětlení 
obce Prosetín", uhrazeno dne 20. 12. 2021, výpis č. 195 (ČSOB, a.s.), zaúčtováno na účet 
042 (021),inv. č. 20034, 20035, 20036, zařazeno dne 15. 12. 2021 
Smlouvy o převodu majetku: 
- Kupní smlouva (obec jako prodávající) na prodej pozemku p.č. 4624/5 o výměře 667 m2  
v k. ú. Prosetín u Bystřice nad Pernštejnem ze dne 20. 10. 2021 s právními účinky vkladu  
ke dni 25. 10. 2021, schválená zastupitelstvem obce dne 22. 9. 2021, záměr prodeje 
zveřejněný na úřední desce od 21. 6. 2021 do 7. 7. 2021, kupní cena uhrazena dne  
20. 10. 2021, výpis č. 163 (ČSOB, a.s.), vyřazeno z majetku dne 25. 10. 2021 
- Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími 
podmínkami č. UZSVM/BZR/1436/2021-BZRM ze dne 21. 6. 2021, převodce Česká 
republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, pozemek p.č. 
469 o výměře 79 m2 v k.ú. Čtyři Dvory s právními účinky vkladu ke dni 2. 7. 2021, převod 
schválen zastupitelstvem obce dne 11. 6. 2021, zařazeno do majetku dne 2. 7. 2021 
- Smlouva o převodu vlastnictví k majetku České republiky č.j. HSJI-8-60/E-2021 ze dne  
9. 8. 2021, předávající Česká republika - Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, IČO 
00295167, předávaný majetek 2 ks sirénových přijímačů v hodnotě 87 600 Kč, přijetí 
schváleno radou obce dne 28. 7. 2021, zaúčtováno na účet 022, inv. č. 20027  
a 20028, zařazeno dne 30. 8. 2021 dle předávacího protokolu ze dne 30. 8. 2021 
Smlouva nájemní - smlouva o nájmu části pozemku p.č. 33/1 (162 m2) ze dne 12. 4. 2021, 
nájemce Jan L., pronájem schválen zastupitelstvem obce dne 5. 3. 2021, záměr pronájmu 
zveřejněn ve dnech 8. 2. 2021 až 28. 2. 2021 
Zápis z jednání zastupitelstva včetně usnesení - předložen ze dne 17. 12. 2021 
Zápisy z jednání rady včetně usnesení - předloženy ze dne 29. 10. 2021, 22. 11. 2021  
a 13. 12. 2021 
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