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Č. j.: KUJI 44526/2021 KO 
 
 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 
obce Píšť 

se sídlem Píšť 4, 396 01  Humpolec, IČO: 00476137 
za rok 2020 

 
 
Přezkoumání hospodaření za rok 2020 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným 
územnímu celku dne 5. března 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. května 2021 jako jednorázové 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 25. května 2021. 
 
 

Místo provedení přezkoumání: Obec Píšť 

 Píšť 4  

 396 01 Humpolec 
 

 

Přezkoumání vykonali: 

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: RNDr. Arnoštka Ženčáková 
  pověření číslo: 20205060508_11 

- kontrolor: Ing. Bc. Josef Šenk 
  pověření číslo 20205005373_10 

  
 

Podklady předložil: Josef Jelínek, Dis. - starosta 

  
 

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 Píšť nebyly zjištěny chyby a nedostatky.  
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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 2020: dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2020 nebylo 
provedeno. 
 
 
C.  Závěr  
 
I.  Při přezkoumání hospodaření obce Píšť za rok 2020 
 

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 2020 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 0,00 %  

Podíl závazků na rozpočtu 0,66 % 

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 0,00 % 

Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 0,88 % 

Ukazatel likvidity                                       16,35 
 
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 26. května 2021 
 
 

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

kontrolor pověřený řízením přezkoumání 

 
Ing. Bc. Josef Šenk 

…………………………………………. 
kontrolor  
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PŘÍLOHA 
 
Písemnosti využité při přezkoumání  
 
Při přezkoumání hospodaření obce Píšť byly využity následující písemnosti: 
 
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 - 2024 zveřejněný na úřední desce  
i internetových stránkách obce od 24. 11. 2020 do 11. 12. 2020 
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2024 schválený zastupitelstvem obce dne  
11. 12. 2020 zveřejněný na internetových stránkách obce od 13. 12. 2020 
Návrh rozpočtu - na rok 2020 zveřejněný na úřední desce i na internetových stránkách obce 
od 19. 11. 2019 do 9. 12. 2019 
Rozpočet - na rok 2020 schválený zastupitelstvem obce dne 9. 12. 2019 a zveřejněný  
na internetových stránkách obce od 12. 12. 2019 
Rozpočtová opatření - schválená starostou a zveřejněná na internetových stránkách obce 
- č. 1 ze dne 20. 2. 2020 zveřejněné dne 10. 3. 2020 
- č. 10 ze dne 27. 11. 2020 zveřejněné dne 4. 12. 2020 
Návrh závěrečného účtu za rok 2019 zveřejněný na úřední desce i na internetových 
stránkách obce od 3. 3. 2020 do 15. 5. 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce a výkazu Fin 2-12 
Závěrečný účet za rok 2019 schválený zastupitelstvem obce dne 15. 5. 2020 bez výhrad  
a zveřejněný na internetových stránkách obce dne 31. 5. 2020 včetně zprávy z přezkoumání 
hospodaření obce a výkazu Fin 2-12 
Účetní závěrka obce za rok 2019 schválená zastupitelstvem obce dne 15. 5. 2020 
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestavený ke dni 30. 12. 2020 
Výkaz zisku a ztráty - sestavený ke dni 30. 12. 2020 
Rozvaha - sestavená ke dni 30. 12. 2020 
Příloha rozvahy - sestavená ke dni 30. 12. 2020 
Účetní deníky - za leden - prosinec 2020 
Kniha došlých faktur - pro rok 2020 (faktury č. 1 - 145) 
Kniha odeslaných faktur - pro rok 2020 (faktury č. 1 - 18) 
Faktura č. FV2012845 (v KDF č. 125, dodavatel ALIS spol. s r.o. IČO 00672416) ze dne  
24. 11. 2020 na částku 16 238 Kč vč. DPH za nákup programu KEO4 (DPH, Pokladna, 
Účetnictví), uhrazená bankovním převodem dne 4. 12. 2020 (výpis KB č. 49), zaúčtováno  
na účet 558 (018), inv. č. 473 
Bankovní výpisy  
- ke dni 31. 2. 2020 (KB, ČNB) 
- č. 36 - 40 (KB) za září 2020 
Pokladní kniha - za září a prosinec 2020 
Pokladní doklady  
- č. 1 - 48 (výdajové a příjmové) za leden až duben 2020  
- č. 99 - 112 (výdajové a příjmové) za září 2020 
Účetní doklady č. 20-701-00001 až 20-701-00048 k pokladně za leden až duben 2020 
Výdajový pokladní doklad č. 51 ze dne 11. 5. 2020 na částku 5 547 Kč vč. DPH za nákup 
zemního vrtáku HECHT52 vč. dokladu č. PD20-129-06244 (dodavatel HECHT MOTORS 
s.r.o. IČO 61461661), zaúčtováno na účet 558 (028), inv. č. 471 
Evidence poplatků - pro rok 2020 (odpady, psi)  
Evidence majetku - přírůstky a úbytky majetku za leden - prosinec 2020 
Mzdová agenda - Rekapitulace mezd za prosinec 2020 
Odměňování členů zastupitelstva - pro rok 2020 
Inventurní soupisy majetku a závazků - ke dni 31. 12. 2020 
- Plán inventur ze dne 11. 12. 2020 
- Prezenční listina ze školení inventurní komise ze dne 14. 12. 2020 
- Inventarizační zpráva ze dne 22. 1. 2021 
Zápis kontrolního výboru ze dne 11. 7. 2020  
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Zápis finančního výboru ze dne 10. 7. 2020  
Směnná smlouva ze dne 6. 11. 2020 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 
11. 11. 2020, směna pozemků p.č.st. 42, st. 43, st. 45, 505/6, 505/7 a 506/2 o celkové 
výměře 145 m2 za pozemky p.č. 16/2 a 16/4 o celkové výměře 156 m2 vše v k.ú. Vranice  
u Humpolce schválena zastupitelstvem obce dne 25. 9. 2020, doplatek nebyl stanoven 
Záměr směny zveřejněný na úřední desce a internetových stránkách obce od 8. 9. 2020  
do 24. 9. 2020 
Účetní doklad č. 20-299-00035 ze dne 11. 11. 2020 (vyřazení a zařazení směněných 
pozemků) 
Darovací smlouva na finanční dar ve výši 3 000 Kč na fotoknihu z činnosti SDH Píšť  
za období 2008 - 2020 ze dne 25. 8. 2020 schválená zastupitelstvem obce dne 18. 8. 2020, 
uhrazená v hotovosti dne 25. 8. 2020 (výdajový pokladní doklad č. 95, účetní doklad  
č. 20-701-00095), obdarovaný SDH Píšť, IČO 63257947 
Darovací smlouva na neúčelový finanční dar ve výši 2 000 Kč ze dne 26. 2. 2020 schválená 
zastupitelstvem obce dne 20. 1. 2020, uhrazená bankovním převodem dne 27. 2. 2020 
(výpis KB č. 9, účetní doklad č. 20-801-00086), obdarovaný SRPŠ při ZŠ a MŠ Dolní 
Kralovice, IČO školy 05381291 
Výdajový pokladní doklad č. 85 ze dne 10. 7. 2020 (výplata příspěvku novorozencům 
schváleného zastupitelstvem obce dne 29. 6. 2020) 
Účetní doklad č. 20-701-00085 ze dne 10. 7. 2020 (zaúčtování pokladního dokladu č. 85) 
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím  
- Smlouva o poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny, program 
„Obnova venkova Vysočiny 2020“ ID FV02759.0563 ve výši 127 000 Kč na akci „ Dodávka   
a montáž výplní stavebních otvorů a příslušenství“ ze dne 13. 10. 2020 
- Závěrečná zpráva a finanční vypořádání dotace ze dne 21. 12. 2020 
- Zálohová faktura č. 5062540112 (v KDF č. 76, dodavatel OKNA.EU s.r.o., IČO 44846746) 
na zálohu ve výši 86 500 Kč na dodávku a montáž otvorových výplní ze dne 21. 7. 2020, 
uhrazená bankovním převodem dne 3. 8. 2020 (výpis KB č. 32, účetní doklad č. 20-801-283) 
- Faktura č. 5043850112 (v KDF č. 110, dodavatel OKNA.EU s.r.o., IČO 44846746) ze dne 
20. 10. 2020 na částku 123 595 Kč vč. DPH za otvorové výplně, uhrazená zálohou dne  
21. 7. 2020 (částka 86 500 Kč) a bankovním převodem dne 2. 11. 2020 (částka 37 095 Kč, 
výpis KB č. 45, účetní doklad č. 20-801-00407) 
- Účetní doklad č. 20-100-110 ze dne 2. 11. 2020 (předpis faktury č. 110 vč. zúčtování 
zálohy) 
- Zálohová faktura č. 220104 (v KDF č. 84, dodavatel Altoma HB s.r.o., IČO 03677516)  
na zálohu ve výši 46 000 Kč na rolovací vrata ze dne 24. 8. 2020, uhrazená bankovním 
převodem dne 1. 9. 2020 (výpis KB č. 103, účetní doklad č. 20-801-00323) 
- Účetní doklad č. 20-100-00084 ze dne 1. 9. 2020 (předpis zálohy) 
- Faktura č. 200742 (v KDF č. 117, dodavatel Altoma HB s.r.o., IČO 03677516) ze dne  
11. 11. 2020 na částku 91 474 Kč vč. DPH za rolovací vrata vč. montáže a seřízení, 
uhrazená zálohou dne 1. 9. 2020 (částka 46 000 Kč) a bankovním převodem dne  
11. 11. 2020 (částka výpis KB č. 46, účetní doklad č. 20-801-00046) 
- Účetní doklad č. 20-100-00117 ze dne 11. 11. 2020 (předpis faktury č. 117 vč. zúčtování 
zálohy) 
- Účetní doklad č. 20-299-00033 ze dne 11. 11. 2020 (zařazení technického zhodnocení 
hasičské zbrojnice Vranice v hodnotě 215 069 Kč do majetku k inv.č. 22) 
Dohody o provedení práce  
- ze dne 1. 1. 2020 (knihovnické práce) 
- ze dne 1. 1. 2020 (správce lesa) uzavřená se zastupitelem obce, schválená na zasedání 
zastupitelstva dne 9. 12. 2019 
- ze dne 2. 1. 2020 (práce v lese) 
- ze dne 1. 5. 2020 (výroba oplocenek) 
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení  
- ze dne 9. 12. 2019 
- ze dne 20. 1., 26. 2., 15. 5., 28. 6., 18. 8., 25. 9., 24. 11. a 11. 12. 2020 
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