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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 
obce Rouchovany 

se sídlem Rouchovany 35, 675 57  Rouchovany, IČO: 00290378 
za rok 2022 

 
 
Přezkoumání hospodaření za rok 2022 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným 
územnímu celku dne 3. srpna 2022 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 
24. srpna 2022 jako dílčí přezkoumání a dne 6. března 2023 jako konečné přezkoumání 
na základě žádosti obce v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření a podle § 42 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 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 6. března 2023. 
 
 

Místo provedení přezkoumání: Obec Rouchovany 

 Rouchovany 35  

 675 57  Rouchovany 
 
 

Přezkoumání vykonali: 

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Michael Vecheta 
  pověření číslo 20225033744_4 

- kontrolor: Ing. Martina Boháčková Vejskalová 
  pověření číslo 20225075025_2 

- kontrolor: Ing. Žaneta Hanusová 
  pověření číslo 20225075025_4 
 
 

Podklady předložili: Ing. Milan Chvátal - místostarosta 

 Petra Forétarová - ekonomka 

 Šárka Salášková - mzdová účetní 

Ing. Hana Žáková - administrativní pracovnice 
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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. 
 
 
A. Výsledek přezkoumání  

Při přezkoumání hospodaření obce Rouchovany byly zjištěny následující chyby 
a nedostatky: 
 
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných 
zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního 
právního předpisu 
 
Právní předpis: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů 
 
§ 219 odst. 1 - Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou 
zakázku včetně všech jejích změn a dodatků v souladu se zákonem. 
Obcí byla předložena kupní smlouva č. č. SPSGPH-N/22/0317 uzavřena dne 4. 11. 2022, 
dodavatel DVOŘÁK - svahové sekačky s.r.o., IČO 26013797, kupní cena 812 200 Kč bez 
DPH (982 762 Kč vč. DPH), zveřejněna na profilu zadavatele dne 6. 12. 2022, čímž nebyla 
dodržena zákonná lhůta pro zveřejnění smlouvy, a to ve lhůtě do 15-ti dnů od jeho uzavření. 
Dále byla obcí předložena objednávka ze dne 16. 9. 2022 a faktura č. 20220650 ze dne 
20. 9. 2022 (KDF č. 561) dodavatel TOMIreko, s.r.o. IČO 28359216 na částku 1 002 000 Kč 
bez DPH (1 212 420 vč. DPH) na akci "Úpravu sjezdu stávající Místní komunikace - nové 
řešení rozšíření vozovky, zbudování chodníků". Objednávka s fakturou byla zveřejněna 
na profilu zadavatele dne 6. 12. 2022, čímž nebyla dodržena zákonná lhůta pro zveřejnění 
smlouvy, a to ve lhůtě do 15-ti dnů od jeho uzavření. 
 
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně 
peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků 
 
Právní předpis: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
 
§ 72 - Členovi zastupitelstva byla měsíční odměna poskytnuta v rozporu se zákonem. 
Na základě předložené rekapitulace mezd za měsíc září bylo zjištěno, že neuvolněnému 
členovi zastupitelstva byla poskytnuta odměna v plné nekrácené výši. Rozhodujícím dnem 
pro ukončení výplaty dosavadní odměny byl první den voleb do zastupitelstva obce, 
tj. 23. září 2022. 
Na základě předložené rekapitulace mezd za měsíc říjen bylo zjištěno, že odměna radních 
a místostarostů obce byla poskytnuta ve špatné výši. Vyplacena byla odměna v poměrné 
výši do dne 16. 10. 2022, správně mělo být vyplaceno do dne konání ustavujícího zasedání 
zastupitelstva obce. Ustavující zasedání zastupitelstva obce se konalo dne 17. 10. 2022.  
 
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 2022 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.  
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C.  Závěr  
 
I.  Při přezkoumání hospodaření obce Rouchovany za rok 2022 
 

b y l y  z j i š t ě n y  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 porušení povinností nebo překročení působnosti územního 
celku stanovených zvláštními právními předpisy 

- Členovi zastupitelstva byla měsíční odměna poskytnuta v rozporu se zákonem. 
(porušení povinnosti) 

 
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: 

 
- Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku 

včetně všech jejích změn a dodatků v souladu se zákonem. 
 
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 2022 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. 

 
 
III.  Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: 
 

Poměrový ukazatel Hodnota ukazatele 

Podíl pohledávek na rozpočtu 0,40 %  

Podíl závazků na rozpočtu 1,51 % 

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 2,08 % 

Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 5,11 % 

Ukazatel likvidity                                        5,62 
 
Komentář: Stav dlouhodobých závazků ke dni 31. 12. 2022 činní 14 597 660,69 Kč. 
 
Fiskální pravidlo (podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky) 0,00 % 

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

Za Krajský úřad Kraje Vysočina dne 6. března 2023 
 
 

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

kontrolor pověřený řízením přezkoumání 

 
Ing. Martina Boháčková Vejskalová 

…………………………………………………… 
kontrolor 
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Ing. Žaneta Hanusová 

…………………………………………………… 
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. 
 
Návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl v souladu s ustanovením § 11 
zákona o přezkoumávání hospodaření projednán s místostarostou obce a o projednání byl 
vyhotoven úřední záznam o projednání návrhu zprávy. 
 
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 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: 
 
Střednědobý výhled rozpočtu - návrh na roky 2023 až 2027 zveřejněn na úřední desce 
a internetových stránkách obce od 29. 11. do 17. 12. 2021, schválen zastupitelstvem obce 
dne 15. 12. 2021, schválený střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn dne 20. 12. 2021 
na internetových stránkách obce, na úřední desce zveřejněno oznámení, kde je zveřejněn 
v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do listinné podoby 
Návrh rozpočtu - na rok 2022 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce 
od 29. 11. do 17. 12. 2021 
Schválený rozpočet - na rok 2022 schválen zastupitelstvem obce dne 15. 12. 2021, 
zveřejněn dne 20. 12. 2021 na internetových stránkách obce, na úřední desce zveřejněno 
oznámení, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do listinné 
podoby  
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - dopisem ze dne 6. 1. 2022 pro 
příspěvkovou organizaci „Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Rouchovany“, 
stanoveny radou obce dne 16. 12. 2021 
Rozpočtová opatření - schválena radou (pravomoc schválena zastupitelstvem obce dne 
12. 9. 2019):  
- č. 1 dne 1. 2. 2022, zveřejněno dne 28. 2. 2022  
- č. 2 dne 28. 3. 2022, zveřejněno dne 11. 4. 2022  
- č. 4 dne 24. 5. 2022, zveřejněno dne 2. 6. 2022  
schválená rozpočtová opatření zveřejněna na internetových stránkách obce, na úřední desce 
zveřejněno oznámení, kde jsou zveřejněna a kde je možno nahlédnout do listinné podoby 
Závěrečný účet - návrh za rok 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 
zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 7. 4. do 31. 5. 2022, schválen 
bez výhrad zastupitelstvem obce dne 17. 5. 2022, schválený závěrečný účet zveřejněn dne 
19. 5. 2022 na internetových stránkách obce, na úřední desce zveřejněno oznámení, kde je 
zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do listinné podoby 
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 30. 6. 2022 
Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 30. 6. 2022 
Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 30. 6. 2022 
Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 30. 6. 2022 
Kniha došlých faktur - předložena ke dni 30. 6. 2022 (faktura číslo 22-001-00001 až 22-001-
00383) 
Knihy odeslaných faktur - předloženy ke dni 30. 6. 2022 (faktura č. 22-020-00001 až 22-020-
00054 hlavní činnost, 22-021-00001 až 22-021-00014 kemp, 22-027-00001 až 22-027-00507 
vodné) 
Faktura: 
- č. 2022292 ze dne 27. 6. 2022 (KDF č. 359) dodavatel Alena Svobodová IČO 65332202 
na částku 29 500 Kč vč. DPH za nákup křovinořezu STIHL, uhrazena dne 30. 6. 2022 výpis 
č. 162 (ČS a.s.), zaúčtováno na účet 558 (028), inv. č. 028-00618, zařazeno dne 28. 6. 2022 
- č. 2212137 ze dne 24. 5. 2022 (KDF č. 290) dodavatel Pártystany - Jičín s.r.o. IČO 
03440818 na částku 70 896 Kč vč. DPH za nákup párty stanů 2 ks (částka 68 096 Kč) + 
okap (částka 2 800 Kč), uhrazena dne 30. 5. 2022 výpis č. 132 (ČS a.s.), zaúčtováno na účet 
558 (028) a 501 (902), inv. č. 028-00613, č. 028-00614 a č. 902-00756, zařazeno dne 24. 5. 
2022 
- č. FV2200128 ze dne 10. 5. 2022 (KDF č. 267) dodavatel Ing. František Kazda IČO 
69673284 na částku 45 112,43 Kč vč. DPH za nákup PC (částka 35 273,92 Kč) + monitor 
(částka 4 457,64 Kč) + oprava a spotřeba (částka 4 803,37 Kč), uhrazena dne 13. 5. 2022 
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výpis č. 116 (ČS a.s.), zaúčtováno na účet 558 (028) a 501 a 511, inv. č. 028-00609  
a č. 028-00610, zařazeno dne 30. 4. 2022 
- č. 220100249 ze dne 22. 4. 2022 (KDF č. 221) dodavatel Jan Holý IČO 42354099  
na částku 16 910,63 Kč vč. DPH za nákup sekačky benzínové, uhrazena dne 28. 4. 2022 
výpis č. 103 (ČS a.s.), zaúčtováno na účet 558 (028), inv. č. 028-00607, zařazeno dne  
22. 4. 2022 
- č. 20220089 ze dne 4. 7. 2022 (KDF č. 383) dodavatel ENECOS, s.r.o. IČO 60702745 
na částku 380 659,80 Kč bez DPH za "Dodávka, montáž a zprovoznění upgrade internetové 
sítě TKR v Rouchovanech, dodávka nové CMTS a navýšení rychlosti internetu", splatnost 
07/2022, zaúčtováno na účet 042 (022), inv. č. 022-00014, zařazeno dne 30. 6. 2022 
Bankovní výpisy - předloženy ke dni 30. 6. 2021 (2x ČNB, 3x Česká spořitelna, a.s., 
Komerční banka, a.s. - běžný účet, Česká spořitelna, a.s. - fond oprav) 
Účetní doklady - za měsíc červen roku 2022 (doklady k bankovnímu výpisu č. 149 ze dne 
17. 6. 2022 až č. 162 ze dne 30. 6. 2022) 
Pokladní knihy - předloženy ke dni 30. 6. 2022  
- hlavní činnost: příjmové a výdajové pokladní doklady č. 22-700-00001 až 22-700-01258 
- kabelová TV: 22-701-00001 až 22-701-00355 
Pokladní doklady - za měsíc květen roku 2022 (příjmový pokladní doklad a výdajový pokladní 
doklad č. 22-700-00711 až 22-700-00810) 
Evidence poplatků - předložena ke dni 30. 6. 2022 (psi) 
Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku ke dni 30. 6. 2022 
Mzdová agenda - rekapitulace mezd za měsíc červen 2022 
Účetnictví ostatní: 
- účetní závěrka obce za rok 2021 schválena zastupitelstvem obce dne 17. 5. 2022 
- účetní závěrka příspěvkové organizace "Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka 
Rouchovany" za rok 2021 schválena radou obce dne 1. 2. 2022 
Smlouvy o dílo: 
- smlouva o dílo č. SOD/20210617/ZJ/01 ze dne 19. 1. 2022, zhotovitel EMBRA, a.s. 
IČO 44015844, předmět smlouvy "Demontáž stávajícího rozdělovače a sběrače ÚT 
a dodávku, montáž a uvedení do provozu nového v ZŠ Rouchovany", cena díla 665 327 Kč 
bez DPH (805 046,67 Kč vč. DPH), zveřejněna na profilu zadavatele dne 21. 1. 2022 
- č. 1502200034 ze dne 25. 2. 2022 (KDF č. 83) na částku 805 046,67 Kč vč. DPH, uhrazena 
dne 4. 3. 2022 výpis č. 55 (ČS a.s.), zaúčtováno na účet 042 (021), inv. č. 021-00001, 
zařazeno dne 25. 2. 2022 
Smlouvy o převodu majetku: 
- kupní smlouva (obec jako prodávající) ze dne 8. 4. 2022 (kupující ROZPTYL s.r.o. IČO 
07708475) s právními účinky vkladu ke dni 2. 5. 2022, prodej schválen zastupitelstvem obce 
dne 25. 11. 2021, záměr prodeje zveřejněn od 8. 11. do 24. 11. 2021, kupní cena ve výši 
1 281 511 Kč uhrazena dne 27. 4. 2022 výpis č. 102 (ČS a.s.)  
- kupní smlouva (obec jako prodávající) ze dne 13. 5. 2022 (kupující manželé O.R nar. 1954, 
M.R nar. 1955 a manželé J.B. nar. 1970, I.B. nar. 1972) s právními účinky vkladu ke dni 
20. 5. 2022, prodej schválen zastupitelstvem obce dne 26. 11. 2019, záměr prodeje 
zveřejněn od 11. 11. do 27. 11. 2019, kupní cena ve výši 34 650 Kč uhrazena dne 
12. 5. 2022 VPD č. 22-700-00790 a ve výši 33 300 Kč dne 12. 8. 2021 VPD č. 21-700-01700 
- kupní smlouva (obec jako prodávající) ze dne 26. 5. 2022 (kupující M.J. nar. 1990) 
s právními účinky vkladu ke dni 6. 6. 2022, prodej schválen zastupitelstvem obce dne 
16. 6. 2021, záměr prodeje zveřejněn od 11. 11. do 27. 11. 2019, kupní cena ve výši 
32 100 Kč uhrazena dne 30. 5. 2022 výpis č. 132 (ČS a.s.)  
- kupní smlouva ze dne 8. 4. 2022 dodavatel Město Hrotovice IČO 00289426 (prodávající) 
na částku 45 000 Kč za nákup závěsného vysavače na listí a trávu, uhrazena dne  
11. 4. 2022 výpis č. 88 (ČS a.s.), zaúčtováno na účet 022, inv. č. 022-00114, zařazeno dne 
20. 4. 2022, schváleno radou obce dne 5. 4. 2022 
Darovací smlouvy: 
- darovací smlouva (obec jako dárce) ze dne 30. 3. 2022 (obdarovaný Nemocnice Třebíč, 
příspěvková organizace IČO 00839396), finanční dar ve výši 100 000 Kč (náklady na činnost 
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obdarovaného), poskytnutí daru schváleno zastupitelstvem obce dne 10. 3. 2022, dar 
vyplacen dne 6. 4. 2022 výpis č. 83 (ČS a.s.) 
- darovací smlouva (obec jako dárce) ze dne 30. 3. 2022 (obdarovaný SH ČMS - Sbor 
dobrovolných hasičů Rouchovany IČO 64270998), finanční dar ve výši 90 000 Kč (náklady 
na činnost obdarovaného), poskytnutí daru schváleno zastupitelstvem obce dne 10. 3. 2022, 
dar vyplacen dne 31. 3. 2022 výpis č. 79 (ČS a.s.) 
- darovací smlouva (obec jako dárce) ze dne 22. 6. 2022 (obdarovaný 1. SK Rouchovany, 
z.s. IČO 69721777), finanční dar ve výši 20 000 Kč (náklady na činnost obdarovaného), 
poskytnutí daru schváleno radou obce dne 20. 6. 2022, dar vyplacen dne 22. 6. 2022, 
výdajový pokladní doklad č. 22-700-01220 
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - konaných dne 15. 12. 2021, 10. 3. 2022, 
17. 5. 2022 
Zápisy z jednání rady včetně usnesení - konaných dne 16. 12. 2021, 17. 1. 2022, 1. 2. 2022, 
28. 2. 2022, 7. 3. 2022, 28. 3. 2022, 5. 4. 2022, 11. 4. 2022, 2. 5. 2022, 24. 5. 2022, 
7. 6. 2022, 20. 6. 2022 
 
Při druhém dílčím přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti: 
 
Rozpočtová opatření - schválena radou (pravomoc schválena zastupitelstvem obce dne 
12. 9. 2019):  
- č. 6 dne 22. 8. 2022, zveřejněno dne 9. 9. 2022  
- č. 7 dne 20. 9. 2022, zveřejněno dne 10. 10. 2022  
- č. 9 dne 14. 11. 2022, zveřejněno dne 8. 12. 2022  
schválená rozpočtová opatření zveřejněna na internetových stránkách obce, na úřední desce 
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. 2022 
Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2022 
Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2022 
Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2022 
Kniha došlých faktur - předložena ke dni 31. 12. 2022 (faktura číslo 22-001-00001 až 22-001-
00823) 
Kniha odeslaných faktur - předloženy ke dni 31. 12. 2022 (faktura č. 22-020-00001 až 22-
020-00126 hlavní činnost, 22-021-00001 až 22-021-00026 kemp, 22-027-00001 až 22-027-
01047 vodné) 
Faktura: 
- č. 20220650 ze dne 20. 9. 2022 (KDF č. 22-001-00561) dodavatel TOMIreko, s.r.o. 
IČO 28359216 na částku 1 002 000 Kč bez DPH (1 212 420 vč. DPH) na akci "Úpravu 
sjezdu stávající Místní komunikace - nové řešení rozšíření vozovky, zbudování chodníků" 
(objednávka ze dne 16. 9. 2022), uhrazena dne 27. 9. 2022 výpis č. 115 (ČS a.s.), 
zaúčtováno na účet 021, inv. č. 021-00196 a inv. č. 021-00197, zveřejněno na profilu 
zadavatele dne 6. 12. 2022, skutečně uhrazená cena zveřejněna dne 6. 12. 2022 
- č. FV2200358 ze dne 31. 12. 2022 (KDF č. 22-001-00816) dodavatel ING. FRANTIŠEK 
KAZDA IČO 69673284 na částku 30 829,59 Kč vč. DPH na nákup tiskárny OKI, uhrazena 
v roce 2023, zaúčtováno na účet 558 (028), inv. č. 028-00635 
Bankovní výpisy - předloženy ke dni 31. 12. 2022 (2x ČNB, 3x Česká spořitelna, a.s., 
Komerční banka, a.s. - běžný účet, Česká spořitelna, a.s. - fond oprav) 
Účetní doklady - za měsíc prosinec roku 2022 (doklady k bankovnímu výpisu č. 300 ze dne 
7. 12. 2022 až č. 323 ze dne 31. 12. 2022) 
Pokladní knihy - předloženy ke dni 31. 12. 2022  
- hlavní činnost: příjmové a výdajové pokladní doklady č. 22-700-00001 až 22-700-002487 
- knihovna: 22-701-00001 až 22-701-00579 
Pokladní doklady - za měsíc prosinec roku 2022 (příjmový pokladní doklad a výdajový 
pokladní doklad č. 22-700-02328 až 22-700-002487) 
Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku ke dni 31. 12. 2022 
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Inventurní soupisy majetku a závazků - ke dni 31. 12. 2022 
- Plán inventur ze dne 25. 11. 2022 
- Prezenční listina ze školení inventurní komise ze dne 8. 12. 2022 
- Inventarizační zpráva ze dne 2. 2. 2023 
Mzdová agenda - rekapitulace mezd za měsíce září, říjen a prosinec 2022 
Smlouvy o převodu majetku: 
- Kupní smlouva č. SPSGPH-N/22/0317 uzavřena dne 4. 11. 2022, dodavatel DVOŘÁK - 
svahové sekačky s.r.o., IČO 26013797, předmět smlouvy sekačka SPIDER a přepravní 
vozík, kupní cena 812 200 Kč bez DPH (982 762 Kč vč. DPH), zveřejněna na profilu 
zadavatele dne 6. 12. 2022, faktura č. 22101340 (KDF č. 22-001-00653), vystavena dne 
4. 11. 2022 na částku 982 762 Kč vč. DPH, uhrazena dne 14. 11. 2022, výpis č. 278 (ČS, 
a.s.), zaúčtováno na účet 022, inv. č. 022-00121, skutečně uhrazena cena zveřejněna dne 
6. 12. 2022 
- Smlouva o převodu vlastnictví k majetku České republiky č. j. HSJI-99-48/e-2022 uzavřena 
dne 30. 8. 2022, předávající Česká republika - Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, 
IČO 70885184, předmět smlouvy radiostanice vozidlová, účetní cena ve výši 80 927,11 Kč, 
radiostanice ruční 2x ve výši 41 782,20 Kč, adaptér ve výši 24 018,65 Kč a nabíječ ve výši 
4 933,43 Kč, zaúčtováno na účet 022 (401), inv. č. 022-00115 až 022-00117 a na účet 028 
(401), inv. č. 028-00628 a 028-00629 
- Kupní smlouva ze dne 14. 12. 2022 dodavatel Milan Bláha nar. 1964 na částku 40 000 Kč 
za nákup kulečníku, uhrazena hotově dne 14. 12. 2022 VPD č. 22-700-02421, zaúčtováno 
na účet 558 (028), inv. č. 028-00632 
- Kupní smlouva (obec jako prodávající) ze dne 25. 7. 2022 (kupující Radek Škarabela nar. 
1973) p.č. 942 o výměře 707 m2 s právními účinky vkladu ke dni 26. 8. 2022, prodej 
schválen zastupitelstvem obce dne 25. 11. 2021, záměr prodeje zveřejněn od 8. 11. 
do 24. 11. 2021, kupní cena ve výši 653 760 Kč uhrazena dne 17. 8. 2022 výpis č. 203 (ČS 
a.s.) (částka 403 760 Kč) + (částka 150 000 Kč) dne 25. 8. 2022 výpis č. 210 
- Kupní smlouva (obec jako prodávající) ze dne 12. 8. 2022 (kupující Magdaléna Rudolfová 
nar. 1976) p.č. 795/80 o výměře 68 m2 s právními účinky vkladu ke dni 24. 8. 2022, prodej 
schválen zastupitelstvem obce dne 16. 6. 2021, záměr prodeje zveřejněn od 28. 5. 
do 14. 6. 2021, kupní cena ve výši 10 200 Kč uhrazena dne 12. 8. 2022 výpis č. 198 (ČS 
a.s.)  
Darovací smlouvy: 
- darovací smlouva (obec jako dárce) ze dne 27. 12. 2022 (obdarovaný Myslivecký spolek 
Rouchovany IČO 48527297), finanční dar ve výši 30 000 Kč (náklady na činnost 
obdarovaného), poskytnutí daru schváleno zastupitelstvem obce dne 8. 12. 2022, dar 
vyplacen dne 28. 12. 2022 výpis č. 320 (ČS a.s.) 
- darovací smlouva (obec jako dárce) ze dne 9. 12. 2022 (obdarovaný Tělovicvičná jednota 
Sokol IČO 70878757), finanční dar ve výši 150 000 Kč (náklady na činnost obdarovaného), 
poskytnutí daru schváleno zastupitelstvem obce dne 8. 12. 2022, dar vyplacen dne 
9. 12. 2022 výpis č. 302 (ČS a.s.) 
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - Smlouva o poskytnutí dotace 
FV02825.0522 z Fondu Vysočiny, program „Obnova venkova Vysočiny 2022“, uzavřena dne 
27. 9. 2022, poskytnutí účelové veřejné finanční podpory ve výši 127 000 Kč na realizaci 
projektu „Vybudování bezbarierového WC v ZŠ Rouchovany“, žádost o poskytnutí dotace 
ze dne 22. 6. 2022, závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnuté dotace ze dne 10. 1. 2023 
- č. 220100366 ze dne 19. 12. 2022 (KDF č. 22-001-00775) dodavatel STABO MB s.r.o. IČO 
26245906 na částku 454 355 Kč vč. DPH na akci "Bezbariérové WC v ZŠ Rouchovany", 
uhrazena dne 20. 12. 2022 výpis č. 313 (ČS a.s.), zaúčtováno na účet 042 (021), inv. č. 021-
00001 
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - konaných ve dnech 4. 8. 2022, 
15. 9. 2022, 17. 10. 2022, 8. 12. 2022 
Zápisy z jednání rady včetně usnesení - konaných ve dnech 19. 7. 2022, 3. 8. 2022, 
22. 8. 2022, 6. 9. 2022, 20. 9. 2022, 11. 10. 2022, 31. 10. 2022, 14. 11. 2022, 21. 11. 2022, 
5. 12. 2022, 19. 12. 2022 
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