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 Zápis č.285/2020/EKO z dílčího přezkoumání hospodaření 
obce Šarovy, IČ 00837296 

za rok 2020 
 
 
 
 
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 07.01.2021 - 08.01.2021 
 
na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a 
dobrovolných svazků obcí. 
 
 
 
Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Šarovy, Šarovy č.p. 100 
 763 51  Bohuslavice u Zlína 
 
Přezkoumané období: 01.01.2020 - 30.09.2020 

 

 
 
 
Přezkoumání vykonal: 

kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Mgr. Pavlína Minarčíková  
 
 

Obec Šarovy zastupovali:  

starosta: František Langr 
účetní : Marie Šišáková 
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A. Přezkoumané písemnosti  
 

Při dílčím přezkoumání hospodaření obce  Šarovy byly přezkoumány následující písemnosti: 
 

Druh písemnosti Popis písemnosti 

Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu obce Šarovy na rok 2020 byl zveřejněn na elektronické 
úřední desce obce od 11.3. do 15.4.2020 v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (tzn. po 
dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání na zasedání). Na 
stacionární (kamenné) byla zveřejněna informace, kde je v elektronické podobě 
a kde v listinné podobě k nahlédnutí. Spolu s návrhem rozpočtu na rok 2020 
byly zveřejněny údaje o schváleném rozpočtu na rok 2019, a o skutečném 
plnění rozpočtu za předcházející rok dle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 
23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.  
 

Pravidla rozpočtového 
provizoria 

Rozpočet na rok 2020 obce se řídil pravidly rozpočtového provizoria, která byla 
schválena zastupitelstvem obce dne 26.11.2019 usnesením č. 04/08/19. V 
období rozpočtového provizoria bude hradit výdaje měsíčně pouze do výše 1/12 
skutečných výdajů předchozího roku.  
 
Schválené rozpočtové provizorium bylo zveřejněno na úřední desce obce dne 
27. 11. 2019. 
 

Rozpočtová opatření Do 30.9.2020 byl schválený rozpočet změněn rozpočtovým opatřením č. 1.- 2. 
Změny rozpočtu byly schváleny na zasedání zastupitelstva obce dne 23.6. a 
16.9.2020.  
 
Provedenými změnami rozpočtu došlo k navýšení schváleného rozpočtu na 
straně příjmů o celkovou částku 1 781 000,00 Kč a k navýšení schváleného 
rozpočtu na straně výdajů o celkovou částku 31 000,00 Kč. Změny rozpočtu 
byly následně zaneseny do výkazu Fin 2-12, nebyl zjištěn rozdíl. Všechna 
rozpočtová opatření byla zveřejněna v souladu s ust. § 16, odst. (5) zákona č. 
250/2000 Sb. Upravený rozpočet - viz příloha.  
 
Kontrolou údajů v účetním výkaze Fin 2-12 M bylo zjištěno, že saldo příjmů a 
výdajů, financování a jejich konsolidace v upraveném rozpočtu se na 
příslušných řádcích (4440, 4450, 4470) tohoto výkazu rovnají.   
 

Schválený rozpočet Rozpočet obce Šarovy na rok 2020 byl schválen usnesením zastupitelstva 
obce 04/11/20 dne 15. 4. 2020, jako vyrovnaný - příjmy i výdaje ve výši ve výši 
5 940 900,00 Kč. Na straně příjmů byla zahrnuta pol. 8115 (změna stavu krátk. 
prostředků) ve výši 779 500,00 Kč a na straně výdajů pol. 8124 (uhrazené 
splátky dl. př. prostředků) ve výši 282 000,00 Kč.  
Závazné ukazatele byly schváleny - celkové příjmy a výdaje. Schválený 
rozpočet byl zveřejněn v internetových stránkách obce od 23.4.2020 dosud v 
souladu s ustanovením § 11 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů. Na úřední desce obce bylo uvedeno, kde je 
možné nahlédnout do jeho listinné podoby, a kde je zveřejněn v elektronické 
podobě. 
 
Kontrola upozorňuje, že rozpočet není vyrovnaný, jelikož je schodek krytý 
stavem bankovních účtů (pol. 8115).  
 

Stanovení závazných 
ukazatelů zřízeným 
organizacím 

Obec není zřizovatelem žádné příspěvkové organizace, tudíž nestanovuje ve 
svém rozpočtu na rok 2020 závazné ukazatele.  
 
 

Střednědobý výhled 
rozpočtu 

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2022 (dále jen SVR) 
byl zveřejněn na internetových stránkách od 11. 3. 2020. Střednědobý výhled 
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rozpočtu byl schválen usnesením zastupitelstva obce usnesením č. 05/11/20 
dne 15. 4. 2020. SVR zveřejněn byl na úřední desce od 23. 4. 2020 dosud, tj. 
ve lhůtě 30 dnů od schválení zastupitelstvem obce v souladu se zákonem č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Zároveň bylo na 
úřední desce oznámeno, kde je střednědobý výhled zveřejněn na 
internetových stránkách a kde je možné nahlédnout do listinné podoby v 
souladu s ustanovením § 3 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů.  
 

Závěrečný účet Návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 
obce za rok 2019 byl zveřejněn na úřední desce obce od 5. 6. 2020, ve stejném 
termínu i v elektronické podobě. Kontrola konstatuje dodržení ustanovení § 17 
odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.  
 
Závěrečný účet za rok 2019 byl schválen usnesením zastupitelstva obce č.j. 
03/012/20 dne 23.6.2020 a to bez výhrad, součástí závěrečného účtu při jeho 
projednání byla zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019.  
 
Schválený závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání byl 
zveřejněn od 17. 7. 2020 dosud dle ustanovením § 17 odst. 8 zákona č. 
250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Na úřední desce bylo 
oznámeno, kde je možné nahlédnout do listinné podoby. 
 

Bankovní výpis V průběhu roku 2020 (do 30.9.2020) účtovala obec na následujících 
bankovních účtech: 
 
Jednalo se o běžný účet obce číslo 5194334369/0800 u České spořitelny 
evidovaný na rozvahovém účtu 231 0050 - konečný zůstatek činil 1 936 644,39 
Kč (ověřeno na výpis z účtu č. 009) a odpovídal zůstatku v HUK.  
Účet u ČNB číslo 94-8218661/0710 evidovaný na rozvahovém účtu 231 016 - 
konečný zůstatek činil 490 307,18 Kč (ověřeno na výpis z účtu č. 24) a 
odpovídal zůstatku v HUK.  
Celkový stav BU obce činil k 30.9. 2020 částku 2 426 951,57 Kč  - odpovídal 
zůstatku účtu 231 v Rozvaze a v HUK a FIN ř. 6030.  
 
Úvěrový účet č. 317565499/0800 vedený u České spořitelny (451 0100 - 
zůstatek činil 166 687,76 Kč) a (451 0200 - zůstatek činil 2 579 051,44 Kč). 
Součet ve výši 2 745 739,20 Kč odpovídal zůstatku účtu 451 v HUK (ověřeno 
na výpis z úvěrového účtu 009/2019).  
 

Evidence majetku Bude předmětem závěrečného přezkoumání hospodaření obce.  
 

Evidence poplatků Obec Šarovy v kontrolovaném období vybírala místní poplatky na základě 
předložené: 
 
OZV č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů účinná od 
1.1.2020. Sazba poplatku (čl. 4) činí 600,00 Kč. Dle čl. 5 byla stanovena 
splatnost poplatku, a to jednorázově, nejpozději do 30. 4. příslušného 
kalendářního roku. Dle čl. 6  byly stanoveny osvobození a úlevy.  
 
OZV č. 3/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním 
odpadem na území obce Šarovy. Účinná od 1.1.2020.  
 
OZV č. 4/2019 o místním poplatku ze psů, účinné od 1. 1. 2020. Sazba 
poplatku (čl. 4) byla za jednoho psa 100,00 Kč/rok, za druhého a každého 
dalšího psa téhož držitele 100,00 Kč/rok. Za psa, jehož držitel je osoba starší 
65 let 50,00 Kč/rok. Dle čl. 5 byla stanovena splatnost poplatku, a to 
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jednorázově do 30. 4. příslušného kalendářního roku.  
 
Dalšími místními poplatky v obci, stanovenými OZV č. 1/2017, byl poplatek za 
lázeňský nebo rekreační pobyt.. 
 
Evidence poplatků je vedena účetní obce počítačově zpracovaným přehledem a 
to dle čísel popisných jednotlivých domů a dle počtu v nich žijících obyvatel. 
Byla vedena evidence zvlášť pro poplatky za TKO a pro poplatky za psy, 
případně i za jiné poplatky. Místní poplatky jsou vybírány do pokladny obce a 
také zasílány na BÚ obce, předpis pohledávek k nim byl prováděn dle stavu na 
počátku účetního období. Za kontrolované období roku 2019 nedoplatky mís 
 

Hlavní kniha Obec vedla měsíčně hlavní účetní knihu. Byla provedena kontrola HUK ze dne 
20. 10. 2020 s podrobnějším členěním sestavené za období 9/2020 (včetně 
celkových ročních obratů). HUK byla vedena v souladu s ustanovením § 13 
zákona o účetnictví v platném znění. Byla provedena kontrola počátečních a 
konečných stavů rozvahových účtů, obraty na těchto účtech a jejich návaznost 
na účetnictví obce.  
 

Inventurní soupis majetku 
a závazků 

Bude předmětem závěrečného přezkoumání hospodaření obce.  
 
 

Kniha došlých faktur Kniha došlých faktur byla vedena elektronicky v programu Gordic. V 
předložené knize ze dne 5. 1. 2021 bylo evidováno celkem 160 ks obcí 
přijatých faktur. Předložená KDF obsahovala předepsané náležitosti dle 
ustanovení § 13 zákona o účetnictví v platném znění (datum, poř. č. faktury, 
dodavatel, č. faktury, fa. částka, splatnost, zapl., úč. d., poznámka).  
 

Kniha odeslaných faktur Kniha vydaných faktur byla vedena ručně. V předložené knize bylo evidováno 
celkem 24 ks obcí vystavených faktur. Předložená KVF obsahovala předepsané 
náležitosti dle ustanovení § 13 zákona o účetnictví v platném znění (datum, č. 
dokladu, název odběratele, druh faktury, celkem, splatná dne, uhrazeno dne, 
číslo dokladu).  
 

Mzdová agenda Mzdovou agendu obce vykonává účetní obce počítačovým programem 
EKONOM. Pracovnicí obce Šarovy je účetní obce, která vykonává tuto funkci 
jako osoba samostatně výdělečně činná na základě Smlouvy o vedení 
účetnictví ze dne 30. 6. 2011, včetně uzavřených dodatků.  
 

Odměňování členů 
zastupitelstva 

Pro volební období 2018 - 2022 bylo zvoleno sedmičlenné zastupitelstvo 
obce. K 1. lednu 2018 měla obec 254 obyvatel.  
Výše odměny neuvolněným členům zastupitelstva byla schválena na 
ustavujícím zasedání dne 25.10.2018 v souladu s Nařízením vlády č. 318/2017 
Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, dle 
aktuální přílohy.  
Od 1. 1. 2020 došlo ke změně měsíční odměny místostarostovi ve výši 5 tis. Kč. 
Dne 15.4.2020 došlo ke změně člena zastupitelstva - člen kontnrolního výboru. 
Dne 16.9.2020 došlo ke změně člena zastupitelstva - předseda finančního 
výboru. 
 
Ve výkazu FIN na § 6112 pol. 5023 "Odměny členů zastupitelstva" vykázán 
zůstatek ve výši 312 249,00 Kč. Kontrola vyplacených odměn s porovnáním na 
mzdové listy bude realizována při závěrečném přezkoumání hospodaření obce.  
 

Pokladní kniha (deník) Příjmy i výdaje obce v hotovosti byly evidovány v pokladní knize, která byla 
vedena v programu Gordic. Do 30. 9. 2020 zaevidováno celkem 131 ks 
dokladů. Zůstatek pokladny vykázán ve výši 29 910,00 Kč a souhlasil se 
zůstatkem účtu 261 v Rozvaze a HUK a byl shodný s řádkem č. 6040 ve výkazu 
FIN 2-12 M. Vyúčtování pokladny bylo prováděno měsíčně. Počáteční a 
konečné měsíční zůstatky na sebe navazovaly.  
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Rozvaha Ke kontrole byla předložena "Rozvaha" sestavena k 30. 9. 2020 v programu 

Gordic ze dne 22. 10. 2020. Aktiva ve výši 27 855 546,09 Kč (netto) odpovídala 
pasivům. Stálá aktiva byla ve výši 35 110 741,12 Kč (brutto). Doposud došlo ke 
korekci stálých aktiv o 9 812 621,60 Kč na účtech 018, 019, 021, 022 a 028.  
 

Výkaz pro hodnocení 
plnění rozpočtu 

Ke kontrole byl předložen výkaz Fin 2-12M sestavený za období 9/2020 ze dne 
14. 10. 2020 v programu GINIS Express (viz. příloha).  
 
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci         1 718 303,88 Kč 
+ počáteční stav účtů k 1. 1. 2020              919 892,69 Kč 
- uhrazené splátky pol. 8124  - 189 000,00 Kč 
- změna stavu pokladny       -22 245,00 Kč 
 
= částce ve výši 2 426 951,57 Kč, která odpovídala součtu stavu bankovních 
účtů (231) ve stejné výši, ověřeno na Rozvahu a HUK za 9/2020.  
 
Obec Šarovy neměla rozpočtované finanční prostředky na § 5213 "Krizová 
opatření" pol. 5903 "Rezerva na krizová opatření". 
 

Výkaz zisku a ztráty Kontrole byl předložen "Výkaz zisku a ztráty" sestaven k 30. 9. 2020 
programem GINIS Express ze dne 20. 10. 2020. Obec Šarovy nevykazuje 
hospodářskou činnost. 
Kontrolou údajů uvedených v tomto výkaze bylo zjištěno, že k uvedenému datu 
Výnosy obce celkem dosáhly výše 2 901 703,01 Kč a k nim vykázané náklady 
obce celkem činily 1 433 831,76 Kč. Výsledek hospodaření obce z běžného 
účetního období tak dosáhl výše + 1 467 871,25 Kč a byl shodný s údajem na 
straně pasiv (část C. III.1.) uvedený v rozvaze.  
 
Byla provedena kontrola vazby zaúčtování výnosových účtů z daní a poplatků - 
(účet 681, 682, 684, 686 a 688) s jednotlivými příjmovými položkami účetního 
výkazu FIN 2-12 M, nebyl zjištěn rozdíl. 
 

Smlouvy a další materiály 
k přijatým účelovým 
dotacím 

Obec Šarovy přijala v roce 2020 (do 30. 9. 2020) následující transfery: 
 
pol. 4111 neinv. př. transfer z všeob. pokladny správy st. rozpočtu ve výši 
351 000,00 Kč 
UZ 98024: 320 000,00 Kč kompenzační bonus  
UZ 98193: 31 000,00 Kč dotace na volby 1/3 Senátu Parlamentu ČR a 
zastupitelstev krajů  
 
pol. 4112 ve výši 51 075,00 Kč na zajištění výkonu státní správy 
- ve schváleném rozpočtu byla rozpočtovaná částka 68 100,00 Kč 
 
pol. 4122 ve výši 30 000,00 Kč neinvestiční přijatý transfer od krajů 
- na realizaci projektu Zvýšení akceschopnosti jednotky 
 
pol. 4216 ve výši 1 657 511,75 Kč ost. přijatý přijatý transfer ze st. 
rozpočtu 
UZ 14984: 450 000,00 Kč dotace pro jednotky SDH 
UZ 17 969: 1 207 511,75 ze Strukturálních fondů EU  
 

Smlouvy o přijetí úvěru V kontrolovaném období neuzavřela obec žádnou novou úvěrovou smlouvu.  
 
Dne 5. 12. 2017 na základě Smlouvy o úvěru č. 03175665499 byl obci Šarovy 
poskytnut účelový úvěr ve výši 4 500 000,00 Kč. Tato poskytnutá částka je 
složena z úvěru na vodofikaci obce ve výši 1 920 948,56 Kč (provedeno 
refinancování úvěru od Sberbanky) a z částky 2 579 051,44 Kč na energetické 
úspory KD Šarovy. Přijetí tohoto úvěru schválilo obecní zastupitelstvo dne 23. 
11. 2017 usnesením 07/19/17. Úvěr bude čerpán do 31. 12. 2032. První splátka 
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úvěru je splatná 31. 1. 2019 a poslední dne 31. 12. 2032. Splátky budou 
prováděny pravidelně,  tj. k poslednímu pracovnímu dni kalendářního měsíce ve 
výši 21 000,00 Kč. 
 
K 30. 9. 2020 zůstatek účtu 451 "Dlouhodobé úvěry" ve výši 2 745 739,20 Kč. 
Uhrazené splátky ve výši 189 000,00 Kč (pol. 8124).  
 

Dokumentace k veřejným 
zakázkám 

Obec Šarovy realizovala v průběhu roku 2020 několik výběrových řízení na 
akci: 
• "Výběr dodavatele na pořízení nového automobilu pro JSDH Šarovy" 
• "Modernizace chodníků podél hlavního průtahu obcí Šarovy" 
• "Přístřešek pro kulturní akce v Šarovech" 
 

Informace o přijatých 
opatřeních (zák. 420/2004 
Sb., 320/2001 Sb., apod.) 

Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 nebyly zjištěny chyby 
závažnosti b) ani c) ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 420/2004 Sb. 
o přezkoumání. Případné drobné nedostatky uvedené v textu byly průběžně 
odstraňovány. Z toho důvodu není obec povinna přijmout opatření k nápravě 
chyb a nedostatků a podat o tom písemnou informaci příslušnému 
přezkoumávajícímu orgánu v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních 
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.  
 

Zápisy z jednání rady 
včetně usnesení 

V obci není volena rada, pravomoc rady vykonává dle § 99 ods. 2 zákona č. 
128/2000 Sb., v platném znění starosta obce. 
 

Zápisy z jednání 
zastupitelstva včetně 
usnesení 

Do 30.9.2020 se uskutečnila 4 veřejná zasedání zastupitelstva obce (dne 
5.2., 15.4., 23.6. a 16.9.2020 ). Informace o místě, době a navrženém programu 
připravovaného zasedání zastupitelstva obce byly zveřejněny v souladu s § 93 
odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., v platném znění. O průběhu zasedání 
zastupitelstva obce byly pořízeny zápisy, které byly podepsány zapisovatelem, 
starostou, místostarostou a určenými ověřovateli. V zápise byl uveden počet 
přítomných členů zastupitelstva obce (doloženo prezenční listinou s podpisy), 
schválený program jednání zastupitelstva obce, průběh a výsledek hlasování a 
přijatá usnesení v souladu s odst. 1) § 95 zákona 128/2000 Sb., v platném 
znění. 
 

Peněžní fondy územního 
celku – pravidla tvorby a 
použití 

V roce 2020 neměla obec zřízen žádný peněžní fond. Zůstatek účtu 419 byly 
nulový. 
 
 

Právo provádění dalších 
kontrol  

Provedenou kontrolou hospodaření obce se obec nezbavuje odpovědnosti za 
správnost účetních dokladů a není omezeno právo provádění dalších kontrol. 
 

Účetní závěrka  Účetní závěrka obce sestavená k 31. 12. 2019 byla schválena v souladu s § 84 
odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. zastupitelstvem obce dne 23. 6. 2020 
usnesením č. j. 04/12/2020. Kontrole byl doložen Protokol o schvalování účetní 
závěrky za rok 2019. Výsledek hospodaření roku 2019 byl převeden na účet 
432 0000 "Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta" ve výši 1 015 428,78 Kč 
(doloženo VÚD č. 500007 ze dne 29. 6. 2020). 

B. Zjištění z dílčího přezkoumání 

 
Předmět přezkoumání, u něhož nebyla nalezena chyba či nedostatek 

 
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních 
operací, týkajících se rozpočtových prostředků.   
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních 
fondů.   
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního 
celku.   
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Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků 
vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě 
smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami.   
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu 
právních předpisů o účetnictví.   
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z 
Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních 
smluv.   
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu 
rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším 
osobám.   
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví 
územního celku.   
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž 
hospodaří územní celek.   
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.   
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi.   
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob.   
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch 
třetích osob.   
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku.   
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem.   
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho 
příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou 
odpovědnost.   

 
 
Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Šarovy nebyly zjištěny chyby a nedostatky.  
 

C. Odstraňování chyb a nedostatků 

 
Z předchozích let nejsou evidovány chyby a nedostatky 

 
Šarovy dne pondělí 11. ledna 2021 

 

 

 

………………………………………… 
Mgr. Pavlína Minarčíková 

kontrolor pověřený řízením přezkoumání 
 

 
 

 
S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Šarovy byl seznámen a jeho stejnopis 
obdržel dne    pondělí 11. ledna 2021 
 
 
 

 
……………………………………. 

František Langr 
starosta 

 
1 x obdrží: Obec Šarovy  
1 x obdrží: Odbor ekonomický, oddělení kontrolní Krajského úřadu Zlínského kraje 
 
Příloha č. 1 
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Příloha č. 1: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU - FIN 2-12M za období 9/2020 

  ROZPOČET  VÝSLEDEK 

PŘÍJMY SCHVÁLENÝ PO ZMĚNÁCH Od počátku roku 

Daňové příjmy 3 635 000,00 3 315 000,00 2 368 801,57 

Nedaňové příjmy 140 800,00 140 800,00 78 701,44 

Kapitálové příjmy 80 000,00 80 000,00   

Přijaté transfery 1 305 600,00 3 406 600,00 2 089 589,75 

PŘÍJMY CELKEM  5 161 400,00 6 942 400,00 4 537 092,76 

        

VÝDAJE       

Běžné výdaje 2 503 900,00 2 534 900,00 1 466 043,88 

Kapitálové výdaje 3 155 000,00 3 155 000,00 1 352 742,00 

VÝDAJE CELKEM 5 658 900,00 5 689 900,00 2 818 785,88 

        

FINANCOVÁNÍ  497 500,00 -1 252 500,00 -1 718 306,88 

 


