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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 
městyse Jimramov 

se sídlem Náměstí Jana Karafiáta  39, 592 42  Jimramov, IČO: 00294471 
za rok 2020 

 
 
Přezkoumání hospodaření za rok 2020 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným 
územnímu celku dne 8. října 2020 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 9. prosince 2020 jako dílčí přezkoumání a dne 11. května 2021 jako konečné 
přezkoumání na základě žádosti městyse 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 11. května 2021. 
 
 

Místo provedení přezkoumání: Městys Jimramov 

 Náměstí Jana Karafiáta  39  

 592 42  Jimramov 
 
 

Přezkoumání vykonali: 

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Libor Hartmann 
  pověření číslo 20205060508_1 

- kontrolor: RNDr. Arnoštka Ženčáková 
  pověření číslo 20205005373_11 
 
 

Podklady předložili: Ing. Josef Homolka - starosta 

 Jana Menšíková - účetní 

  
 
 

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 městyse Jimramov byly zjištěny následující chyby  
a nedostatky: 

 
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem 
 
Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 
 
§ 30 odst. 11 - Inventarizační rozdíly nebyly vyúčtovány do účetního období, za které  
se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků. 
Při inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2020 byly zjištěny inventarizační rozdíly, např. 
na rozvahovém účtu 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek inventarizační rozdíl ve výši 
12 515 Kč či na účtu 022 - Samostatné hmot. movité věci a soubory hmot. movitých věcí 
inventarizační rozdíl ve výši 1 650 Kč. Tyto zjištěné inventarizační rozdíly, uvedené 
v inventarizační zprávě, nebyly proúčtovány do roku 2020.  
 
Právní předpis: Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona  
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní 
jednotky, ve znění pozdějších předpisů 
 
§ 26 - Územní celek nedodržel obsahové vymezení položek rozvahy "Vlastní kapitál". 
Na účtu 401 - Jmění účetní jednotky městys nesprávně účtoval o opravách pozemků, např. 
účetní doklad č. 20-007-000376 ze dne 31. 12. 2020 (na straně MD ve výši  
4 436,10 Kč, na straně D ve výši 18 834,90 Kč), dále na účtu 408 - Opravy předcházejících 
účetních období byly účtovány i opravy nedosahující stanovené hladiny významnosti (výše 
260 000 Kč nebo 0,3 % hodnoty aktiv netto). Např. účetní doklad 20-007-00078 ze dne  
30. 9. 2020, zaúčtována oprava „předpis vodné“ ve výši 1 174 Kč (účtováno mělo být  
na nákladové či výnosové účty ve výkazu zisku a ztráty).  
 
 
B.  Plnění opatření při jatých k  nápravě chyb a nedostatků  
 
Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky byly zjištěny 
následující chyby a nedostatky: 
 
Inventurní soupisy účtů 311 - 0dběratelé a 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti 
neobsahovaly u některých analytických účtů soupis dle jednotlivých dlužníků (pouze 
souhrnné údaje), v některých případech pak nebylo uvedeno přesné datum vzniku 
pohledávky.  
Napraveno 
 
 
Při dílčím přezkoumání za rok 2020 byly zjištěny následující chyby a nedostatky: 
 
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem 
 
Právní předpis: Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona  
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní 
jednotky, ve znění pozdějších předpisů 
 
§ 22 - Územní celek nedodržel obsahové vymezení položek rozvahy "B.II. Krátkodobé 
pohledávky". 
Městys uzavřel dne 9. 10. 2020 Smlouvu o poskytnutí dotace č. 1/2020  
na opravu nemovité kulturní památky. Výše poskytnuté dotace fyzické osobě činila  
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400 000 Kč, část dotace ve výši 200 000 Kč byla poukázána na účet příjemce dne  
13. 10. 2020. Ve smlouvě je uveden termín vyúčtování dotace do 6. 1. 2021, účtováno tak 
mělo být o záloze na rozvahovém účtu 373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery. 
Městys nesprávně účtoval na nákladový účet 572 - Náklady vybraných místních vládních 
institucí na transfery již při platbě části této zálohy. 
Napraveno 
 
 
Právní předpis: ČÚS č. 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví) 
 
ČÚS č. 701 bod 6.2. a 6.4. - Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního 
případu při převodech vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhaly zápisu do katastru 
nemovitostí., 
Kontrolou kupních smluv bylo zjištěno, že městys neúčtuje k okamžiku podání návrhu  
na vklad. Např. kupní smlouvou ze dne 4. 3. 2020 s právními účinky vkladu do katastru 
nemovitostí ke dni 6. 3. 2020 nabyl městys do svého vlastnictví pozemek parc. č. 874/1  
v k.ú. Sedliště u Jimramova. O jeho zařazení do majetku bylo účtováno až dne 1. 5. 2020 
(účetní doklad č. 20-007-00021, pozemek zařazen v hodnotě 277 940 Kč) či kupní smlouvou 
ze dne 21. 5. 2020 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí 27. 5. 2020 městys 
prodal pozemek parc .č. 78/2 v k.ú. Trhonice, o jeho vyřazení z majetku bylo účtováno již 
dne 21. 5. 2020, a to zároveň s úhradou kupní ceny (účetní doklad č. 20-801-01316, 
pozemek vyřazen v účetní hodnotě 3 759,88 Kč). 
Nenapraveno 
 
 
 
C.  Závěr  
 
I.  Při přezkoumání hospodaření městyse Jimramov za rok 2020 
 

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   
uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření, a to: 

 
Nedostatky, spočívající v nesprávnosti vedení účetnictví 

- Inventarizační rozdíly nebyly vyúčtovány do účetního období, za které se inventarizací 
ověřuje stav majetku a závazků. (nesprávné) 

- Územní celek nedodržel obsahové vymezení položek rozvahy "Vlastní kapitál". 
(nesprávné) 

 
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 ,  
které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) zákona  
o přezkoumávání hospodaření, a to: 

 
- Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu při převodech 

vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhaly zápisu do katastru nemovitostí. 
 
 
II.  Rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít 

negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu: 
 

Při přezkoumání hospodaření za rok 2020 nebyla zjištěna rizika vyplývající z chyb 
uvedených v části C. I. této zprávy, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření 
územního celku v budoucnosti. 
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III.  Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: 
 

Poměrový ukazatel Hodnota ukazatele 

Podíl pohledávek na rozpočtu 3,05 %  

Podíl závazků na rozpočtu 6,96 % 

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 0,00 % 

Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 3,73 % 

Ukazatel likvidity                                         5,53 
 
Komentář:  
Městys Jimramov vykazoval k 31. 12. 2020 dlouhodobé závazky ve výši 8 457 852,74 Kč. 
 
 
 
Fiskální pravidlo (podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky) 26,07 % 

 
Dluh nepřekročil 60 % průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. 

 
 
Za Krajský úřad Kraje Vysočina dne 13. května 2021 
 
 

Ing. Libor Hartmann 
…………………………………………. 

kontrolor pověřený řízením přezkoumání 

 

 
 

RNDr. Arnoštka Ženčáková 
…………………………………………. 

kontrolor  

  
 

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 11. května 2021. 
 
Územní celek má na základě § 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření právo 
doručit kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání písemné stanovisko k návrhu zprávy 
o výsledku přezkoumání hospodaření obsahující námitky ke kontrolním zjištěním  
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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 Městys Jimramov    do datové schránky 

1 1x Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly 



 

1 

PŘÍLOHA  
 
Písemnosti využité při přezkoumání  
 
Při dílčím přezkoumání hospodaření městyse Jimramov byly využity následující 
písemnosti: 
 
Návrh rozpočtu - na rok 2020 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách  
od 22. 11. 2019 do 18. 12. 2019 
Schválený rozpočet - na rok 2020 schválen zastupitelstvem obce dne 12. 12. 2019  
a zveřejněn na internetových stránkách dne 18. 12. 2019 
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - příspěvkové organizaci Základní 
škola a Mateřská škola Jimramov sděleno dne 2. 1. 2020 
Rozpočtová opatření: 
- č. 3/2020 schválené zastupitelstvem městyse dne 25. 6. 2020, na internetových stránkách 
zveřejněno dne 2. 7. 2020 
- č. 5/2020 schválené radou městyse dne 23. 9. 2020, na internetových stránkách 
zveřejněno dne 29. 9. 2020 
Návrh závěrečného účtu - za rok 2019 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách 
včetně zprávy o výsledku přezkoumání od 22. 5. 2020 do 25. 6. 2020 
Schválený závěrečný účet - za rok 2019 schválen zastupitelstvem městyse dne 25. 6. 2020  
s výhradou a zveřejněn na internetových stránkách včetně zprávy o výsledku přezkoumání 
dne 29. 6. 2020 
Účetní závěrka městyse za rok 2019 schválena zastupitelstvem městyse dne 25. 6. 2020 
Účetní závěrka Základní školy a Mateřské školy Jimramov za rok 2019 schválena radou 
městyse dne 2. 3. 2020 
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven k 30. 11. 2020 
Výkaz zisku a ztráty - sestaven k 30. 11. 2020 
Rozvaha - sestavena k 30. 11. 2020 
Příloha rozvahy - sestavena k 30. 11. 2020 
Účtový rozvrh - roku 2020 
Hlavní kniha - analytická 11/2020 
Kniha došlých faktur - k 30. 11. 2020 (faktura č. 20-001-00001 až 20-001-00868) 
Kniha odeslaných faktur - k 30. 11. 2020 (faktura č. 20-002-00001 až 20-002-00082) 
Faktury: 
- Faktura č. 7458/17 (v KDF č. 1), dodavatel Strakoš - nábytek, IČO 68355670) na částku  
58 001 Kč vč. DPH za 70 ks židlí ze dne 17. 12. 2019, uhrazená bankovním převodem dne 
6. 1. 2020 (bankovní výpis ČS č. 4, účetní doklad č. 20-801-00010) 
- Faktura č. 200102611 (v KDF č. 867, dodavatel DECOLED s.r.o., IČO 25683853) na částku 
10 035 Kč vč. DPH za vánoční LED výzdobu ze dne 23. 11. 2020, uhrazená bankovním 
převodem dne 27. 11. 2020 (bankovní výpis ČS č. 292, účetní doklad č. 20-801-02825) 
Potvrzení o vydražení obrazu v aukci na internetovém portálu www.obrazyvaukci.cz dne  
29. 4. 2020 v ceně 3 120 Kč vč. dražební přirážky, účast v dražbě schválena radou městyse 
dne 29. 4. 2020 
Bankovní výpis ČS č. 110 ze dne 30. 4. 2020 (úhrada vydraženého obrazu) 
Účetní doklad č. 20-003-00008 ze dne 30. 4. 2020 (zařazení vydraženého obrazu  
do majetku) 
Bankovní výpisy - k 30. 11. 2020 k běžným účtům (ČS, ČNB) a k úvěrovým účtům (ČS 2x)  
Účetní doklady - k 30. 11. 2020 k bankovnímu výpisu ČS č. 287 až 292 
Pokladní deník - k 30. 11. 2020 
Pokladní doklady - za měsíc červenec 2020 (příjmové a výdajové pokladní doklady  
č. 20-701-604 až 20-701-622) 
Evidence majetku - přírůstky a úbytky majetku za období leden až listopad 2020 
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Smlouvy o převodu majetku: 
- Kupní smlouva na nákup pozemku p.č. 874/1 a prodej pozemků p.č. 22/1 a p.č. 875/16 
v k.ú. Sedliště u Jimramova ze dne 4. 3. 2020 s právními účinky vkladu do katastru 
nemovitostí ke dni 6. 3. 2020, nákup i prodej schválen zastupitelstvem městyse dne  
20. 2. 2020, záměr prodeje pozemku p.č. 22/1 zveřejněn na úřední desce a internetových 
stránkách městyse od 27. 1. 2020 do 12. 2. 2020, záměr prodeje pozemku p.č. 875/16 
zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách městyse od 22. 1. 2020 do 7. 2. 2020, 
kupní cena za prodané pozemky ve výši 12 360 Kč uhrazena městysu zápočtem, doplatek 
kupní ceny za koupený pozemek ve výši 263 580 Kč uhrazen městysem bankovním 
převodem dne 6. 3. 2020 (bankovní výpis ČS č. 62, účetní doklad č. 20-801-00702) 
Účetní doklad č. 20-006-00403 ze dne 6. 3. 2020 (vyřazení prodaných pozemků) 
Účetní doklad č. 20-007-00021 ze dne 1. 5. 2020 (zařazení koupeného pozemku do majetku) 
- Darovací smlouva na dar pozemků p.č. 847/9 a p.č. 815/18 v k.ú. Trhonice ze dne  
9. 6. 2020 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 22. 6. 2020, přijetí daru 
schváleno zastupitelstvem městyse dne 7. 5. 2020 
Účetní doklad č. 20-701-00579 ze dne 22. 6. 2020 (zařazení darovaných pozemků  
do majetku) 
- Kupní smlouva na prodej pozemku p.č. 78/2 v k.ú. Trhonice ze dne 21. 5. 2020 s právními 
účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 27. 5. 2020, schválená zastupitelstvem městyse 
dne 5. 9. 2019, záměr prodeje zveřejněný na úřední desce a internetových stránkách 
městyse od 22. 7. 2019 do 7. 8. 2019, kupní cena ve výši 5 520 Kč uhrazena bankovním 
převodem dne 21. 5. 2020 (bankovní výpis ČS č. 128, účetní doklad č. 20-801-01316) 
Účetní doklad č. 20-801-01316 ze dne 21. 5. 2020 (úhrada a vyřazení prodaného pozemku) 
Darovací smlouvy: 
- Darovací smlouva - finanční dar číslo 5/2020 ze dne 3. 3. 2020, poskytnutí finančního daru 
Českému svazu včelařů, z.s. - základní organizace Jimramov schváleno radou městyse dne 
2. 3. 2020, finanční dar poukázán na účet obdarovaného dne 7. 5. 2020, bankovní výpis  
ČS č. 115 
- Darovací smlouva - finanční dar číslo 6/2020 ze dne 18. 5. 2020, poskytnutí finančního 
daru atletce SG Pardubice ve výši 40 000 Kč schváleno zastupitelstvem městyse dne  
7. 5. 2020, finanční dar poukázán na účet obdarovaného dne 3. 6. 2020, bankovní výpis  
ČS č. 139 
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: 
- Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny FV02759.0244 ze dne 10. 7. 2020, 
investiční dotace ve výši 127 000 Kč na realizaci projektu "Stavební úprava hasičské 
zbrojnice", Závěrečná zpráva a finanční vypořádání dotace ze dne 23. 9. 2020 
Faktura č. 2020027 ze dne 13. 8. 2020 ve výši 87 119,94 Kč za stavební úpravy hasičské 
zbrojnice Trhovice, dodavatel Jaroslav Mach, IČO 18535127, uhrazena dne 17. 8. 2020, 
bankovní výpis ČS ze dne 17. 8. 2020 
Faktura č. 2020027 ze dne 13. 8. 2020 ve výši 176 652 Kč za dodávku a montáž 
průmyslových garážových vrat, dodavatel Jarmil Cik, IČO 42651018, uhrazena dne  
21. 8. 2020, bankovní výpis ČS ze dne 21. 8. 2020 
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ID O02924.0022 účelová investiční dotace  
z rozpočtu kraje ve výši 300 000 Kč na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení 
jednotky požární ochrany, Závěrečná zpráva a finanční vypořádání dotace ze dne  
5. 11. 2020 
Kupní smlouva č. 038129/1 ze dne 22. 5. 2020, předmět smlouvy dodávka dopravního 
automobilu FORD Transit Kombi 4x2, kupní cena ve výši 1 157 849 Kč, prodávající THT 
Polička, s.r.o., IČO 46508147, na profilu zadavatele zveřejněna dne 22. 5. 2020 
Faktura č. 202041520 ze dne 16. 10. 2020 ve výši 1 157 849 Kč za dodávku dopravního 
automobilu FORD Transit Kombi 4x2, dodavatel THT Polička, s.r.o., IČO 46508147, 
uhrazena dne 5. 11. 2020, bankovní výpis ČS ze dne 5. 11. 2020 
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ID O02924.0023 ze dne 6. 10. 2020, účelová 
investiční dotace z rozpočtu kraje ve výši 300 000 Kč na pořízení nového dopravního 
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automobilu do vybavení jednotky požární ochrany, Závěrečná zpráva a finanční vypořádání 
dotace ze dne 20. 10. 2020 
Kupní smlouva č. 038129/2 ze dne 22. 5. 2020, předmět smlouvy dodávka dopravního 
automobilu Mercedes-Benz Sprinter 4x4, kupní cena ve výši 2 722 016 Kč, prodávající THT 
Polička, s.r.o., IČO 46508147, na profilu zadavatele zveřejněna dne 22. 5. 2020 
Faktura č. 202041217 ze dne 9. 9. 2020 ve výši 2 722 016 Kč za dodávku dopravního 
automobilu MB Sprinter 4x4, dodavatel THT Polička, s.r.o., IČO 46508147, uhrazena dne  
30. 9. 2020, bankovní výpis ČNB č. 9 
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím: 
- Smlouva o poskytnutí dotace na rok 2020 č. 1/2020 ze dne 9. 10. 2020, poskytnutí dotace 
fyzické osobě na opravu nemovité kulturní památky - č.p. 67 na Náměstí Jana Karafiáta  
v Jimramově ve výši 400 000 Kč schváleno zastupitelstvem městyse dne 25. 6. 2020, část  
ve výši 200 000 Kč odeslána na účet obdarovaného dne 13. 10. 2020, bankovní výpis ČS  
č. 247 
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - konaného dne 12. 12. 2019, 20. 2. 2020,  
7. 5. 2020, 25. 6. 2020 a 20. 8. 2020 
Zápisy z jednání rady včetně usnesení - konaného dne 17. 2. 2020, 2. 3. 2020, 24. 6. 2020  
a 23. 9. 2020 
 
 
Při druhém dílčím přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti: 
 
Rozpočtové opatření č. 6/2020 schválené zastupitelstvem městyse dne 26. 11. 2020,  
na internetových stránkách zveřejněno dne 11. 12. 2020 
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven k 31. 12. 2020 
Výkaz zisku a ztráty - sestaven k 31. 12. 2020 
Rozvaha - sestavena k 31. 12. 2020 
Příloha rozvahy - sestavena k 31. 12. 2020 
Kniha došlých faktur - k 31. 12. 2020 (faktura č. 20-001-00001 až 20-001-00963) 
Kniha odeslaných faktur - k 31. 12. 2020 (faktura č. 20-002-00001 až 20-001-00521) 
Faktury: 
- Faktura č. FV2012639 ze dne 24. 11. 2020 ve výši 29 814 Kč za KEO4, dodavatel ALIS 
spol. s r.o., IČO 00672416, uhrazena dne 3. 12. 2020, bankovní výpis ČS č. 012 
Účetní doklad č. 2012-000003 (předpis faktury a zaúčtování na majetkový účet 018) 
 - Faktura č. 22000337 ze dne 27. 11. 2020 ve výši 12 899 Kč za LED světelné krápníky, 
dodavatel Blachere-Illlumination CZ s.r.o., IČO 02184770, uhrazena dne 3. 12. 2020 
bankovní výpis ČS č. 012 
Účetní doklad č. 2012-000002 ze dne 27. 11. 2020 (předpis faktury a zaúčtování  
na majetkový účet 028) 
Bankovní výpisy -  k 31. 12. 2020 (ČS, ČNB - běžné účty, ČS - fond obnovy vodovodů  
a kanalizací, ČS - fond rekultivace skládky, ČS 2x - úvěrové účty) 
Účetní doklady - za měsíc prosinec 2020 k bankovnímu výpisu ČS č. 012 
Pokladní kniha - k 31. 12. 2020 
Pokladní doklady - za měsíc prosinec 2020 (příjmové a výdajové pokladní doklady  
č. 20-701-00846 až č. 20-701-00869)  
Evidence majetku - přírůstky a úbytky majetku za měsíc prosinec 2020 
Inventurní soupisy majetku a závazků - sestaveny k 31. 12. 2020i 
- Plán inventur ze dne 16. 12. 2020 
- Prezenční listina účastníků ze školení ze dne 16. 12. 2020 
- Inventarizační zpráva ze dne 13. 2. 2021 
Mzdová agenda - Souhrnná sestava mezd za 12/20 
Účetnictví ostatní - Přehled pohybů a stavů na účtech za období rok 2020 
Smlouvy o převodu majetku - Kupní smlouva ze dne 16. 12. 2020 s právními účinky vkladu 
do katastru nemovitostí ke dni 21. 12. 2020, prodej pozemku parc. č. 3 v k.ú. Trhonice  
a koupě pozemku parc. č. 33/3 v k.ú. Trhonice schváleno zastupitelstvem městyse  
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dne 26. 11. 2020, záměr prodeje pozemku zveřejněn od 24. 8. 2020 do 9. 9. 2020, doplatek 
kupní ceny ve výši 8 610 Kč uhrazen dne 16. 12. 2020, bankovní výpis ČS č. 012 
Účetní doklad č. 20-701-00872 ze dne 21. 12. 2020 (vyřazení pozemku) 
Účetní doklad č. 20-801-02958 ze dne 16. 12. 2020 (zařazení pozemku), inventární karta 
číslo 286-000330003 
Darovací smlouva - finanční dar číslo 29/2020 ze dne 18. 12. 2020, poskytnutí finančního 
daru na vybudování kanalizační přípojky ve výši 10 000 Kč schváleno radou městyse  
dne 7. 12. 2020, finanční dar vyplacen dne 22. 12. 2020, bankovní výpis ČS č. 012 
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - konaného dne 26. 11. 2020 a 17. 12. 2020 
Zápisy z jednání rady včetně usnesení - konaného dne 7. 12. 2020 a 31. 12. 2020 
Zápis o činnosti kontrolního výboru ze dne 30. 12. 2020  
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