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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 
obce Rouchovany 

se sídlem Rouchovany 35, 675 57  Rouchovany, IČO: 00290378 
za rok 2021 

 
 
Přezkoumání hospodaření za rok 2021 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným 
územnímu celku dne 17. září 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  
25. října 2021 jako dílčí přezkoumání a dne 14. března 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 14. března 2022. 
 
 

Místo provedení přezkoumání: Obec Rouchovany 

 Rouchovany 35  

 675 57  Rouchovany 
 

Přezkoumání vykonaly: 

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Šárka Simandlová 
  pověření číslo 20215056338_1 

- kontrolor: Ing. Lenka Mifková 
  pověření číslo 20215013851_6 

- kontrolor: Bc. Petra Kozlíková Kolínská 
  pověření číslo 20215087538_6 

- kontrolor: Lenka Kalinová 
  pověření číslo 20215087538_5 
 
 

Podklady předložily: Petra Forétarová - ekonomka 

 Šárka Salášková - mzdová účetní 

 Ing. Hana Žáková - administrativní pracovnice 

  

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 Rouchovany nebyly zjištěny chyby a nedostatky.  
 
 
B.  Plnění opatření při jatých k  nápravě chyb a nedostatků  
 
Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby 
a nedostatky nebo tyto nedostatky již byly napraveny.  
 
 
Při dílčím přezkoumání za rok 2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.  
 
 
 
C.  Závěr  
 
I.  Při přezkoumání hospodaření obce Rouchovany 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 0,54 %  

Podíl závazků na rozpočtu 6,50 % 

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 2,19 % 

Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 4,25 % 

Ukazatel likvidity                                          7,30 
 
Komentář:  
Dlouhodobé závazky ke dni 31. 12. 2021 
- účet č. 455 dlouhodobé přijaté zálohy ve výši 9 887 155 Kč 
- účet č. 472 dlouhodobé přijaté zálohy na transfery ve výši 3 335 439,04 Kč 
 
 
Fiskální pravidlo (podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky) 0,00 % 

 
Dluh nepřekročil 60 % průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. 
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Za Krajský úřad Kraje Vysočina dne 15. března 2022 
 
 
 
 

Ing. Šárka Simandlová 
…………………………………………. 

kontrolor pověřený řízením přezkoumání 

 

 
 

Ing. Lenka Mifková 
…………………………………………. 

kontrolor 

Bc. Petra Kozlíková Kolínská 
…………………………………………. 

kontrolor - přítomna na dílčím přezkoumání 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
14. března 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. 
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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 6 stran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdělovník:  

Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal 

1 1x Obec Rouchovany    do datové schránky 

1 1x Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly 



 

1 

PŘÍLOHA  
 
Písemnosti využité při přezkoumání  
 
Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Rouchovany byly využity následující 
písemnosti: 
 
Návrh rozpočtu - na rok 2021 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce  
od 26. 11. 2020 do 20. 12. 2020 
Schválený rozpočet - na rok 2021 schválen zastupitelstvem obce dne 15. 12. 2020, 
zveřejněn dne 21. 12. 2020 - dosud, 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 T. G. Masaryka Rouchovany“ schváleno radou obce dne  
2. 12. 2020, sděleno dopisem ze dne 8. 1. 2021 
Rozpočtová opatření - schválena radou obce (pravomoc k provádění rozpočtových opatření 
schválena zastupitelstvem obce dne 12. 9. 2019): 
č. 1 ze dne 22. 2. 2021, zveřejněno dne 8. 3. 2021 - dosud 
č. 2 ze dne 29. 3. 2021, zveřejněno dne 12. 4. 2021 - dosud 
č. 3 ze dne 12. 4. 2021, zveřejněno dne 5. 5. 2021 - dosud 
č. 4 ze dne 17. 5. 2021, zveřejněno dne 8. 6. 2021 - dosud 
č. 5 ze dne 21. 6. 2021, zveřejněno dne 9. 7. 2021 - dosud 
č. 6 ze dne 2. 8. 2021, zveřejněno dne 20. 8. 2021 - dosud 
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 23. 4. 2021 do 30. 6. 2021, 
schválen zastupitelstvem obce bez výhrad dne 16. 6. 2021. Schválený závěrečný účet 
zveřejněn dne 17. 6. 2021 - dosud, na internetových stránkách včetně oznámení na úřední 
desce obce, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby 
Účetní závěrka obce Rouchovany za rok 2020 schválena zastupitelstvem obce dne  
16. 6. 2021, protokol o schválení účetní závěrky ze dne 17. 6. 2021 
Schválení účetní závěrky příspěvkové organizaci „Základní škola a Mateřská škola  
T. G. Masaryka Rouchovany“ za rok 2020 radou obce dne 3. 2. 2021 
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 
Účtový rozvrh - platný pro rok 2021 
Hlavní kniha - za období září 2021  
Kniha došlých faktur - předložena ke dni 30. 9. 2021 (faktura č. 21-001-00001  
až 21-001-00624) 
Kniha odeslaných faktur - předložena ke dni 30. 9. 2021 (faktura č. 21-020-00001  
až 21-020-00060 hlavní činnost, 21-021-00001 až 21-021-00026 kemp, 21-027-00001  
až 21-027-00500 vodné) 
Faktury 
- č. 1602021 ze dne 13. 7. 2021 (KPF č. 21-001-00435) dodavatel Arenia s.r.o.  
IČO 27598373 na částku 148 134,25 Kč vč. DPH za výrobu kontejneru, uhrazena dne  
14. 7. 2021 výpis č. 164 (Česká spořitelna, a.s.), zaúčtováno na účet 022, inv. č. 022-00109 
- č. 01210149145 ze dne 18. 8. 2021 (KPF č. 21-001-00526) dodavatel SEVEN SPORT 
s.r.o. IČO 26847264 na částku 26 970 Kč vč. DPH za nákup paddleboardu s příslušenstvím, 
uhrazena dne 16. 8. 2021 výpis č. 192 (Česká spořitelna, a.s.), zaúčtováno na účet 028 
(558), inv. č. 028-00587, 028-00588 a 028-00589 
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- č. 122012047 ze dne 18. 8. 2021 (KPF č. 21-001-00525) dodavatel Požární bezpečnost 
s.r.o. IČO 27660940 na částku 33 579 Kč vč. DPH za nákup batohu s vybavením na lesní 
požáry, uhrazena dne 23. 8. 2021 výpis č. 197 (Česká spořitelna, a.s.), zaúčtováno na účet 
028 (558), inv. č. 028-00586 
- č. 15 ze dne 30. 6. 2021 (KPF č. 21-001-00404) dodavatel Rostislav Ryšavý - truhlářství 
s.r.o. IČO 67544720 na částku 38 720 Kč vč. DPH za rámy informačních tabulí, uhrazena 
dne 30. 6. 2021 výpis č. 152 (Česká spořitelna, a.s.), zaúčtováno na účet 028 (558),  
inv. č. 028-00580 
- č. 4321 ze dne 15. 6. 2021 (KPF č. 21-001-00393) dodavatel VIDEO-FOTO-KUNC  
IČO 10463186 na částku 38 720 Kč vč. DPH za propagační video o obci, uhrazena dne  
30. 6. 2021 výpis č. 152 (Česká spořitelna, a.s.), zaúčtováno na účet 018, inv. č. 018-00013 
- č. 20190019 ze dne 31. 3. 2021 (KPF č. 21-001-00179) dodavatel Ing. Rudolf Drnec  
IČO 13041746 na částku 190 000 Kč vč. DPH za Šemíkovice, chodník a lávka pro pěší, 
uhrazena dne 6. 4. 2021 výpis č. 76 (Česká spořitelna, a.s.), zaúčtováno na účet 042 
- č. 20210157 ze dne 8. 4. 2021 (KPF č. 21-001-00193) dodavatel ENECOS, s.r.o.  
IČO 60702745 na částku 71 206,85 Kč vč. DPH za opravu TKR Rouchovany - optika  
v lokalitě - západ, uhrazena dne 12. 4. 2021 výpis č. 82 (Česká spořitelna, a.s.), zaúčtováno 
na účet 511 
Bankovní výpisy - předloženy ke dni 30. 9. 2021 (2x ČNB, 3x Česká spořitelna, a.s., 
Komerční banka, a.s. - běžný účet, Česká spořitelna, a.s. - úvěrový účet, Česká spořitelna, 
a.s. - fond oprav) 
Účetní doklady - za měsíc červen až srpen 2021 (doklady k bankovnímu výpisu č. 126  
až 203 - Česká spořitelna, a.s.) 
Pokladní kniha - předložena ke dni 30. 9. 2021 (pokladní doklady č. 21-700-00001  
až 21-700-01790 - hlavní činnost, pokladní doklady č. 21-701-00001 až 21-701-00551 pro 
kabelovou televizi) 
Pokladní doklady - za měsíce srpen až září roku 2021 (pokladní doklady č. 21-700-01630  
až 21-700-01790 - hlavní činnost) 
Evidence poplatků - předložena ke dni 30. 9. 2021 (psi, ubytovací kapacita, veřejné 
prostranství) 
Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku za období leden až září 2021, 
pohyby na účtech 021, 022. 028, 031 a 042 
Mzdová agenda - mzdové náklady dle zaměstnanců za období září 2021 
Odměňování členů zastupitelstva - platné pro rok 2021, schválení výše odměn na 
ustavujícím zasedání zastupitelstva obce dne 31. 10. 2018 a dále úprava dne 26. 11. 2019 
Smlouvy o dílo 
- Smlouva o dílo pro zakázku „Rouchovany - obytná lokalita „Za Plachovýma“ ze dne  
19. 4. 2021, zhotovitel TOMireko, s.r.o., IČO 28359216, cena díla 20 866 817 Kč vč. DPH, 
schválená zastupitelstvem obce dne 17. 3. 2021, zveřejněna v systému NEN dne 21. 4. 2021 
- Smlouva o dílo pro zakázku „Vodovod Rouchovany, zkapacitnění vodního zdroje  
a přivaděče“ ze dne 6. 9. 2021, zhotovitel Společnost Vodovod Rouchovany: Ing. Bronislav 
Vala - LB 2000, s.r.o., IČO 41549007, cena díla 30 595 485 Kč vč. DPH, schválená 
zastupitelstvem obce dne 2. 9. 2021, zveřejněna v systému NEN dne 7. 9. 2021 
- Smlouva o dílo pro zakázku „Rekonstrukce multifunkčního hřiště Rouchovany“ ze dne  
29. 9. 2021, zhotovitel BaP holding a.s., IČO 27854591, cena díla 7 186 190 Kč vč. DPH, 
schválená zastupitelstvem obce dne 29. 9. 2021, zveřejněna v systému NEN dne 1. 10. 2021 
Smlouvy o převodu majetku  
- Kupní smlouva (obec jako kupující) na nemovitosti pozemek p.č. st. 282 o výměře 567 m2, 
jehož součástí je stavba č.p. 235 a pozemek p.č. 190/1 o výměře 14 332 m2 v k. ú. 
Rouchovany ze dne 28. 12. 2020 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni  
8. 1. 2021, schválená zastupitelstvem obce dne 15. 5. 2020, kupní cena ve výši 800 000 Kč, 
záloha na kupní cenu ve výši 400 000 Kč uhrazena dne 28. 12. 2020 výpis č. 311 (Česká 
spořitelna, a.s.), doplatek kupní ceny ve výši 400 000 Kč uhrazen dne 5. 2. 2021 výpis č. 29 
(Česká spořitelna, a.s.) 
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- Kupní smlouva (obec jako prodávající) na pozemek p. č. 283/7 o výměře 1 149 m2  
v k. ú. Rouchovany ze dne 25. 11. 2020 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke 
dni 8. 1. 2021, schválená zastupitelstvem obce dne 7. 8. 2020, záměr prodeje zveřejněný na 
úřední desce od 11. 11. 2019 do 27. 11. 2019, kupní cena ve výši 417 087 Kč, záloha na 
kupní cenu ve výši 187 000 Kč uhrazena dne 16. 12. 2020 výpis č. 301 (Česká spořitelna, 
a.s.), doplatek kupní ceny ve výši 230 087 Kč uhrazen dne 17. 12. 2020 Kč výpis č. 302 
(Česká spořitelna, a.s.) 
- Kupní smlouva (obec jako prodávající) na pozemek p. č. 283/11 o výměře 1 176 m2 

v k. ú. Rouchovany ze dne 16. 12. 2020 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke 
dni 22. 1. 2021, schválená zastupitelstvem obce dne 15. 12. 2020, záměr prodeje zveřejněný 
na úřední desce od 11. 11. 2019 do 27. 11. 2019, kupní cena ve výši 426 888 Kč uhrazena 
dne 17. 12. 2020 výpis č. 302 (Česká spořitelna, a.s.)  
- Kupní smlouva (obec jako prodávající) na pozemek p. č. 282/5 o výměře 1 317 m2  
v k. ú. Rouchovany ze dne 5. 1. 2021 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke 
dni 22. 1. 2021, schválená zastupitelstvem obce dne 15. 12. 2020, záměr prodeje zveřejněný 
na úřední desce od 27. 11. 2020 do 15. 12. 2020, kupní cena ve výši 478 071 Kč uhrazena 
dne 28. 1. 2021 výpis č. 19 (Česká spořitelna, a.s.) 
- Kupní smlouva (obec jako kupující) na nákup přívěsného vozíku č. 4368 ze dne 7. 9. 2021, 
dodavatel ABS MB GROUP s.r.o. IČO 02153416, kupní cena ve výši 74 263 Kč vč. DPH 
Faktura č. 2105007 ze dne 19. 5. 2021 (KPF č. 21-001-00308) dodavatel ABS MB GROUP 
s.r.o. IČO 02153416 na částku 20 000 Kč vč. DPH za nákup přívěsného vozíku, uhrazena 
dne 19. 5. 2021 výpis č. 308 (Česká spořitelna, a.s.), zaúčtováno na účet 022,  
inv. č. 022-00110 
Faktura č. 2109003 ze dne 7. 9. 2021 (KPF č. 21-001-00558) dodavatel ABS MB GROUP 
s.r.o. IČO 02153416 na částku 54 263 Kč vč. DPH za nákup přívěsného vozíku, uhrazena 
dne 8. 9. 2021 výpis č. 558 (Česká spořitelna, a.s.), zaúčtováno na účet 022,  
inv. č. 022-00110 
Darovací smlouvy  
- ze dne 1. 4. 2021, finanční dar pro Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace  
IČO 00839396 ve výši 100 000 Kč, schváleno zastupitelstvem obce dne 17. 3. 2021, 
uhrazeno dne 6. 4. 2021 výpis č. 76 (Česká spořitelna, a.s.) 
- ze dne 5. 5. 2021, finanční dar pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Rouchovany  
IČO 64270998 ve výši 90 000 Kč, schváleno zastupitelstvem obce dne 17. 3. 2021, 
uhrazeno dne 10. 5. 2021 výpis č. 106 (Česká spořitelna, a.s.) 
- ze dne 12. 5. 2021, finanční dar pro 1. SK Rouchovany, z.s. IČO 69721777 ve výši  
80 000 Kč, schváleno zastupitelstvem obce dne 17. 3. 2021, uhrazeno dne 13. 5. 2021 výpis 
č. 109 (Česká spořitelna, a.s.) 
- ze dne 26. 5. 2021, finanční dar pro Energetické Třebíčsko IČO 01325680 ve výši  
50 000 Kč, schváleno zastupitelstvem obce dne 17. 3. 2021, uhrazeno dne 28. 5. 2021 výpis 
č. 123 (Česká spořitelna, a.s.) 
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím 
- Smlouva o poskytnutí dotace FV02791.0263 z Fondu Vysočiny, program „Obnova venkova 
Vysočiny 2021“, uzavřena dne 30. 6. 2021, investiční dotace ve výši 100 000 Kč na realizaci 
projektu „Kamerový systém“, žádost o poskytnutí dotace ze dne 13. 5. 2021, závěrečná 
zpráva a vyúčtování poskytnuté dotace do 15. 1. 2022, dotace přijata dne 13. 7. 2021  
výpis č. 163 (Česká spořitelna, a.s.), závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnuté dotace ke 
dni kontroly nebyla podána 
- Smlouva o poskytnutí dotace FV02805.0012 z Fondu Vysočiny, program „Informační 
a komunikační technologie 2021“, uzavřena dne 9. 7. 2021, investiční dotace ve výši  
250 000 Kč na realizaci projektu „Vysokorychlostní síť obce Rouchovany“, žádost  
o poskytnutí dotace ze dne 6. 4. 2021, závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnuté dotace do 
30. 9. 2022, závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnuté dotace ke dni kontroly nebyla 
podána 
 



                                                                                                                                                          4 

Dohody o provedení práce 
- ze dne 1. 6. 2021 (výkon hasiče) 
- ze dne 28. 6. 2021 (pomocné a úklidové práce, práce v lese) 
- ze dne 28. 6. 2021 (pomocné a úklidové práce v kempu) 
- ze dne 1. 6. 2021 (filmový záznam, zpracování filmového materiálu) 
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení  
- ze dne 12. 9. 2019 
- ze dne 15. 12. 2020 
- ze dne 17. 3., 16. 6., 12. 7., 2. 9. a 29. 9. 2021 
Zápisy z jednání rady včetně usnesení  
- ze dne 2. 12., 15. 12. a 28. 12. 2020 
- ze dne 18. 1., 3. 2., 22. 2., 8. 3., 29. 3., 12. 4., 19. 4., 3. 5., 17. 5., 31. 5., 14. 6., 21. 6., 29. 
6., 2. 8., 9. 8., 23. 8., 8. 9., 14. 9. a 27. 9. 2021 
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 21. 9. 2021 
 
 
Při druhém dílčím přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti: 
 
Rozpočtová opatření - schválena radou obce (pravomoc k provádění rozpočtových opatření 
schválena zastupitelstvem obce dne 12. 9. 2019): 
č. 7 ze dne 8. 9. 2021, zveřejněno dne 4. 10. 2021 - dosud 
č. 8 ze dne 19. 10. 2021, zveřejněno dne 8. 11. 2021 - dosud 
č. 9 ze dne 8. 11. 2021, zveřejněno dne 6. 12. 2021 - dosud 
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 
Účtový rozvrh - platný pro rok 2021 
Hlavní kniha - za období prosinec 2021 
Kniha došlých faktur - předložena ke dni 31. 12. 2021 (faktura č. 21-001-00001  
až 21-001-00844) 
Kniha odeslaných faktur - předložena ke dni 31. 12. 2021 (faktura č. 21-020-00001  
až 21-020-00092 hlavní činnost, 21-021-00001 až 21-021-00026 kemp, 21-027-00001  
až 21-027-01032 vodné) 
Faktury 
- č. 20210559 ze dne 5. 10. 2021 (KPF č. 21-001-00623) dodavatel TOMireko, s.r.o.  
IČO 28359216 na částku 1 003 882,75 Kč vč. DPH za stavební práce dle SoD ze dne  
19. 4. 2021 na akci „Rouchovany - obytná lokalita „Za Plachovýma““, uhrazena dne  
25. 10. 2021 výpis č. 251 (Česká spořitelna, a.s.), zaúčtováno na účet 042 
- č. 20210560 ze dne 5. 10. 2021 (KPF č. 21-001-00624) dodavatel TOMireko, s.r.o.  
IČO 28359216 na částku 1 175 004,46 Kč vč. DPH za stavební práce dle SoD ze dne  
19. 4. 2021 na akci „Rouchovany - obytná lokalita „Za Plachovýma““, uhrazena dne  
25. 10. 2021 výpis č. 251 (Česká spořitelna, a.s.), zaúčtováno na účet 042 
- č. 202128939 ze dne 19. 10. 2021 (KPF č. 21-001-00652) dodavatel Petr Soukup a spol.  
s r.o. IČO 25996011 na částku 49 133 Kč vč. DPH za plastový kontejner 770 l hnědý 8 ks  
a nádoba na posyp 150 l 3 ks, uhrazena dne 2. 11. 2021 výpis č. 256 (Česká spořitelna, 
a.s.), zaúčtováno na účet 558 (028), inv. č. 028-00591 až 028-00601 
- č. 010210295 ze dne 22. 10. 2021 (KPF č. 21-001-00667) dodavatel McRAI s.r.o. 
IČO 28271181 na částku 55 055 Kč vč. DPH za tvorbu nových webových stránek, uhrazena 
dne 26. 11. 2021 výpis č. 279 (Česká spořitelna, a.s.), zaúčtováno na účet 018, 
inv. č. 018-00014 
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- faktura č. 43110170 ze dne 25. 10. 2021 (KPF č. 21-001-00668) dodavatel Krajská správa 
a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace IČO 00090450 na částku 174 845 Kč  
vč. DPH za zřízení propustku a vysprávky místní komunikace, uhrazena dne 2. 11. 2021 
výpis č. 256 (Česká spořitelna, a.s.), zaúčtováno na účet 511 
- č. 215042 ze dne 11. 11. 2021 (KPF č. 21-001-00713) dodavatel Ing. Bronislav Vala  
IČO 41549007 na částku 576 986 Kč vč. DPH za provedení prací dle SoD ze dne 6. 9. 2021 
na akci „Vodovod Rouchovany, zkapacitnění vodního zdroje a přivaděče“, uhrazena dne  
22. 11. 2021 výpis č. 275 (Česká spořitelna, a.s.), zaúčtováno na účet 042 
- č. 2112773 ze dne 1. 12. 2021 (KPF č. 21-001-00756) dodavatel PRODEX AZ s.r.o.  
IČO 25414518 na částku 44 280 Kč vč. DPH za hliníkovou fotbalovou branku JUNIOR 5x2 
přenosnou vč. sítě a koleček, uhrazena dne 6. 12. 2021 výpis č. 287 (Česká spořitelna, a.s.), 
zaúčtováno na účet 558 (028), inv. č. 028-00603 a 028-00604 
- č. 20210560 ze dne 30. 11. 2021 (KPF č. 21-001-00765) dodavatel TOMireko, s.r.o.  
IČO 28359216 na částku 2 188 242,60 Kč vč. DPH za stavební práce dle SoD ze dne  
19. 4. 2021 na akci „Rouchovany - obytná lokalita „Za Plachovýma““, uhrazena dne  
9. 12. 2021 výpis č. 290 (Česká spořitelna, a.s.), zaúčtováno na účet 042 
- č. 215053 ze dne 7. 12. 2021 (KPF č. 21-001-00775) dodavatel Ing. Bronislav Vala  
IČO 41549007 na částku 1 335 994 Kč vč. DPH za provedení prací dle SoD ze dne  
6. 9. 2021 na akci „Vodovod Rouchovany, zkapacitnění vodního zdroje a přivaděče“, 
uhrazena dne 15. 12. 2021 výpis č. 296 (Česká spořitelna, a.s.), zaúčtováno na účet 042 
- č. 34721 ze dne 8. 12. 2021 (KPF č. 21-001-00776) dodavatel Ing. František Kazda  
IČO 69673284 na částku 239 004,04 Kč vč. DPH za kamerový systém, uhrazena dne  
8. 12. 2021 výpis č. 289 (Česká spořitelna, a.s.), zaúčtováno na účet 022, inv. č. 022-00111 
- č. 210100372 ze dne 13. 12. 2021 (KPF č. 21-001-00794) dodavatel STABO MB s.r.o.  
IČO 26245906 na částku 148 346 Kč vč. DPH za vypracování projektové dokumentace 
„Sokolovna Rouchovany - zaměření a zakreslení stávajícího stavu“, uhrazena dne  
17. 12. 2021 výpis č. 298 (Česká spořitelna, a.s.), zaúčtováno na účet 042 
Bankovní výpisy - předloženy ke dni 31. 12. 2021 (2x ČNB, 3x Česká spořitelna, a.s., 
Komerční banka, a.s. - běžný účet, Česká spořitelna, a.s. - fond oprav) 
Účetní doklady - za měsíc listopad 2021 (doklady k bankovnímu výpisu č. 255 až 282  
- Česká spořitelna, a.s.) 
Pokladní kniha - předložena ke dni 31. 12. 2021 (pokladní doklady č. 21-700-00001  
až 21-700-02572 hlavní činnost, pokladní doklady č. 21-701-00001 až 21-701-00642 pro 
kabelovou televizi) 
Pokladní doklady - za měsíc říjen roku 2021 (pokladní doklad č. 21-700-01912  
až 21-700-02107 hlavní činnost) 
Evidence poplatků - předložena ke dni 31. 12. 2021 (psi, ubytovací kapacita, veřejné 
prostranství) 
Inventurní soupis majetku a závazků - ke dni 31. 12. 2021 
- Plán inventur ze dne 23. 11. 2021 
- Prezenční listina ze školení inventurní komise ze dne 13. 12. 2021 
- Inventarizační zpráva ze dne 3. 2. 2022 
Mzdová agenda - mzdové náklady dle zaměstnanců za období prosinec 2021 
Darovací smlouvy 
- ze dne 1. 10. 2021, finanční dar pro Římskokatolická farnost Rouchovany IČO 64268438 
ve výši 10 000 Kč, schváleno zastupitelstvem obce dne 2. 9. 2021, uhrazeno dne 4. 10. 2021 
výpis č. 232 (Česká spořitelna, a.s.) 
- ze dne 15. 12. 2021, finanční dar pro Myslivecký spolek Rouchovany IČO 48527297 ve výši 
30 000 Kč, schváleno zastupitelstvem obce dne 25. 11. 2021, uhrazeno dne 17. 12. 2021 
výpis č. 298 (Česká spořitelna, a.s.) 
- ze dne 18. 11. 2021, přijatý finanční dar k pokrytí části nákladů vyvolaných realizací 
projektu „Rouchovany - obytná lokalita „Za Plachovýma““ ve výši 3 000 000 Kč, dárce ČEZ, 
a.s. IČO 45274649, částka přijata dne 24. 11. 2021 výpis č. 277 (Česká spořitelna, a.s.) 
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Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím  
Smlouva o poskytnutí dotace v rámci veřejné finanční podpory údržby a správy nemovitostí 
ze dne 1. 12. 2021 uzavřena se Zemědělským družstvem Šemíkovice IČO 47902469,  
ve výši 158 663 Kč za účelem údržby nemovitostí, žádost ze dne 24. 11. 2021, schváleno 
zastupitelstvem obce na jednání dne 25. 11. 2021, smlouva zveřejněna na úřední desce  
s dálkovým přístupem dne 3. 12. 2021, částka vyplacena dne 6. 12. 2021 výpis č. 287 
(Česká spořitelna, a.s.) 
Smlouva o poskytnutí dotace v rámci veřejné finanční podpory údržby a správy nemovitostí 
ze dne 9. 12. 2021 uzavřena s AgroFarm spol. s.r.o. IČO 46995609, ve výši 893 424 Kč  
za účelem údržby nemovitostí, žádost ze dne 5. 11. 2021, schváleno zastupitelstvem obce 
na jednání dne 25. 11. 2021, smlouva zveřejněna na úřední desce s dálkovým přístupem 
dne 9. 12. 2021, částka vyplacena dne 9. 12. 2020 výpis č. 290 (Česká spořitelna, a.s.) 
Dohody o provedení práce  
- ze dne 1. 10. 2021 (pomocné a úklidové práce) 
- ze dne 1. 11. 2021 (péče o stromy) 
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení  
- ze dne 25. 11. a 15. 12. 2021 
Zápisy z jednání rady včetně usnesení 
- ze dne 19. 10., 8. 11., 22. 11. a 13. 12. 2021 
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