
Územní celek: 
Obec Sudslava 
Sudslava 64 
561 13  SUDSLAVA 
 
 

 
         V Sudslavě dne 30.08.2022 
 
 
Věc:  
Zpráva o plnění přijatých opatření  
 
 
     V souladu s ustanovením §13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání 
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, Vám zasíláme 
zprávu o plnění přijatých opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o 
výsledku přezkoumání hospodaření obce Sudslava za rok 2021: 
 
1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací 

týkajících se rozpočtových prostředků. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Rozpočet nebyl projednán při jeho 
schvalování v třídění podle rozpočtové skladby tak, aby vykazoval závazný vztah ke 
zřízené příspěvkové organizaci Mateřská škola Sudslava.  
 
Obec Sudslava bere na vědomí porušení výše uvedených předpisů. Schválený rozpočet  
pro rok 2022 je schválen a zveřejněn v rozpočtové skladbě vykazující závazný ukazatel ke 
zřízené příspěvkové organizaci Mateřské školy Sudslava. 

 
2. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem, Zákon 563/1991 Sb. 

O účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení § 6. Územní celek chybně účtoval 
na účtech 341 a 342. Ustanovení § 30 odst. 1 písm. b) územní celek neprovedl dokladovou 
inventuru k rozvahovému dni 31.12.2021 účtů 341, 342, 403. 

 
Účetní obce zajistila rozklíčování účtování na účtech 341 a 342 v měsíci červenec 2022. 
Dokladová inventura účtů 341, 342 a 403 byla vypracována a přiložena k inventurních 
soupisům roku 2021. 

 
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, 

týkajících se rozpočtových prostředků, vyhláška 323/2002 Sb. O rozpočtové skladbě, ve 
znění pozdějších předpisů. Část výdajů za toner ve výši Kč 472,00 PDV č. 182 ze dne 
16.08.2021 je chybně zaúčtována na položku 5175 – Pohoštění místo na 5139 – Nákup 
materiálu. 
 

      Chybu účtování bere obec Sudslava na vědomí.  
 
      Měsíční odměna místostarosty za leden – prosinec 2021 byla vyplácena v chybné výši.   
       
      Odměna místostarosty pana Petra Bubna byla opravena vyúčtováním mezd za měsíc  
      7/2022.   



4. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem, ČÚS č.701-710, 
chybné účtování o směně pozemků. O vyřazení účtovala na účet 401 místo účtu 554, o 
zařazení účtovala na straně D na účet 401 a v hodnotě pouze cenového vyrovnání ne 
v celkové hodnotě nabytého pozemku. 
 
Chyba byla napravena v měsíci  červenec 2022, účetním dokladem č. 72022. 
 

5. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech. Dohoda o 
provedení práce ze dne 02.01.2020 měla být neuvolněnému členovi ZO vyplacena 
v červenci 2020 ve výši Kč 5 154,00 a v měsíci prosinci 2020 ve výši Kč 5 154,00. Ve 
skutečnosti mu byla vyplacena v listopadu 2020 ve výši Kč 4 785,00. 
 
Nevyplacená část dohody neuvolněnému členovi OZ p. Zemanovi byla vyúčtována 
v měsíci 7/2022 se splatností 8/2022.  

 
 
 
 
 
 
 
                                                         Ing. Jiří Drábek 

                       starosta obce  
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