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Z p r á v a  o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 

města Mladá Vožice, IČO 00252557 
 
 

 
Přezkoumání bylo vykonáno ve dnech:  
od 01.09.2020 do 03.09.2020 jako dílčí přezkoumání v sídle obecního úřadu města  
od 14.04.2021 do 16.04.2021 jako konečné přezkoumání na Krajském úřadu Jihočeského kraje 
 
 
Přezkoumání hospodaření města Mladá Vožice za rok 2020 ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se 
DSO) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se 
zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných 
svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, bylo zahájeno dne 14.07.2020 Krajským úřadem 
Jihočeského kraje doručením písemného oznámení. 

 
 

Přezkoumané období od 01.01.2020 do 31.12.2020. 

 

  
Přezkoumání vykonala: 

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Ing. Hana Masojídková 

 
Pověření k přezkoumání podle § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb. 
vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č. 398/2020/OEKO-PŘ dne 27.7.2020.  
 
 
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v podmínkách mimořádných opatření, vyvolaných 
epidemiologickou situací na území České republiky, s využitím doporučeného postupu 
Ministerstvem financí, Odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka, a to z podkladů 
předávaných územními celky elektronicky a konzultovaných dálkovou formou. 
 

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem. 

 

Při přezkoumání poskytli součinnost:  Mgr. Jaroslav Větrovský - starosta 

 Jana Rašková  - vedoucí finančního odboru 
             

spisová značka: OEKO-PŘ 80669/2020/evpa 
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Předmět přezkoumání: 
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona 
č. 420/2004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona. 
Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni 
uskutečnění tohoto úkonu. 

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které 
se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.  

Poslední kontrolní úkon – kontrola doložení inventurního soupisu účtu 451 - byl učiněn dne 16.4.2020. 

 
 

A.  Výsledek dílčích přezkoumání 
 

A.I.  Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2020 
 

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky. 

 

A.II.  Chyby a nedostatky nenapravené z dílčích přezkoumání nebo zjištěné při konečném 
přezkoumání za rok 2020 

 

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky. 

 

B.  Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky 
podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny v členění podle 
ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:  
 

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se 
rozpočtových prostředků  

- přezkoumán: Ano 

2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů  

- přezkoumán: Ano 

3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku  

- přezkoumán: Ano 

4. Ustanovení § 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  

- přezkoumán: Ano 
Město neuzavřelo smlouvu o sdružených prostředcích. 

5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů  
o účetnictví  

- přezkoumán: Ano 

6. Ustanovení § 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  

- přezkoumán: Ano 
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7. Ustanovení § 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  

- přezkoumán: Ano 

8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku  

- přezkoumán: Ano 

9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní 
celek  

- přezkoumán: Ano 

10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů  
a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu  

- přezkoumán: Ano 

11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi  

- přezkoumán: Ano 

12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob  

- přezkoumán: Ano 
Město neručí za závazky fyzických a právnických osob. 

13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob  

- přezkoumán: Ano 

14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku  

- přezkoumán: Ano 

15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem  

- přezkoumán: Ano 

16. Ustanovení § 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  

- přezkoumán: Ano 
 

 

C.  Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech 

 
C.I.  Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech 

byly zjištěny následující chyby a nedostatky: 

 
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:  

Územní celek jako příjemce transferu nedodržel postupy účtování transferů s povinností vypořádání. 

Popis zjištěné chyby a nedostatku:  
Při kontrole poskytnuté dotace na "Nákup zásahových oděvů pro JSDH Mladá Vožice" (v celkové výši  
70.000 Kč) bylo zjištěno, že nebyl dodržen postup účtování určený poskytovatelem (JčK), a to v "Oznámení  
o poskytnutí dotace (neinvestičního charakteru) reg. č. 453-01-27/19" ze dne 3. 6. 2019. Příjem doplatku 
dotace ve výši 21.000 Kč byl nesprávně zaúčtován jako záloha na účet 374 (Krátkodobé přijaté zálohy  
na transfery) a při vyúčtování dotace byl místo účtu 348 (Pohledávky za vybranými místními vládními 
institucemi) použit účet 346 (Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi).  

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.  

Název opatření:  Přijetí opatření v ZO dne 29.6.2020 
Opatření splněno dne:  31.12.2020 
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Popis plnění opatření:  
Průvodní dopis  k návrhu Smlouvy o poskytnutí účelové dotace v rámci POV ze dne 15.6.2020 
Příjem: položka 4122 UZ 710 
Čerpání: položka 5xxx UZ 710 
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v rámci POV Jihočeského kraje v roce 2020  
č. SDO/OREG/193/20 ze dne 21.7.2020 na akci "Oprava místní komunikace Nový Bostov"  
Výše dotace - 210.000 Kč (60% z celkových uznatelných výdajů akce), vyúčtování do 15.1.2021 
Příjem - výpis z účtu KB a.s. č. 165 obrat ze dne 18.8.2020, částka 210.000 Kč 
Účet. doklad č. 000000165 ze dne 18.8.2020 
Čerpání - FD č. 01516042 ze dne 13.11.2020, za provedené stavební práce - oprava MK Bostov, částka 
508.100,78 Kč 
Předpis - úč. doklad č. 000301168 ze dne 25.11.2020 
Úhrada - výpis z účtu KB a.s. č. 234 obrat ze dne 25.11.2020, částka 508.100,78 Kč, úč. doklad  
č. 000000234 ze dne 25.11.2020 
Zaúčtování ke dni 31.12.2020 - úč. doklad č. 000400213 ze dne 31.12.2020 
 
Uvedená neinvestiční dotace byla správně účtována dle průvodního dopisu poskytovatele. 

Opatření bylo splněno: Napraveno. 
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D.  Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2020 
 
 
D.I.  Při přezkoumání hospodaření města za rok 2020 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.  

 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

➢  
 
D.II.  Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, 

která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu: 
Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad  
na hospodaření územního celku v budoucnosti. 
 
D.III.  Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: 
 
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku  ...................................................  1,63 % 
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ........................................................  4,11 % 
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku  ......................  0,42 % 
 
D.IV.      Výrok o výši dluhu územního celku:  
 
Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. 
 
Výše dluhu územního celku: 8 021 236,63 Kč 
 
60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 54 463 899,27 Kč 
 
 
 
Vyhotovení zprávy: 
České Budějovice, dne 16.4.2021 
 
 
 
 
Jméno a podpis kontrolorky zúčastněné na přezkoumání hospodaření: 
 
 
 

Ing. Hana Masojídková 
……………………………….…………………………. 
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání 
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Tato zpráva o výsledku přezkoumání: 

- má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. K zjištěním uvedeným  
v návrhu zprávy je možné podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu 
zprávy o výsledku přezkoumání, a to kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Tento návrh  
se stává konečným zněním zprávy okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1  
písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., o možnosti podání písemného stanoviska k dotčeným zjištěním. 
Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší. 

- tato zpráva má celkem 11 stran včetně seznamu dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání. 
- nedílnou součástí zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je seznam dokladů a jiných materiálů 

využitých při přezkoumání. 
 
 

Poučení: 
 
Územní celek je dle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. povinen přijmout opatření k nápravě chyb 
a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci 
přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem 
v orgánech územního celku. 
 
Územní celek je dle § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. povinen v informaci 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. 
 
Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupků podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) 
zákona č. 420/2004 Sb. Za každý tento přestupek lze uložit územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 
zákona č. 420/2004 Sb. pokutu do výše 50.000 Kč. 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Jaroslav Větrovský 
…………………………………………. 

starosta města 
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Seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání: 
 
 
Návrh rozpočtu 

• Na rok 2020, zveřejněn od 15.11. do 3.12.2019 (dle materiálu) 
Rozpočtová opatření 

• Pověření pro RM k provádění rozpočtových opatření - zápis ze ZM ze dne 11.12.2017 - usnesení  
č. 88/2017 

• Rozpočtové opatření č. 2/2020 - schváleno v ZM dne 25.5.2020, zveřejněno dne 12.6.2020 
• Rozpočtové opatření č. 4/2020 - schváleno v RM dne 24.7.2020, zveřejněno dne 21.8.2020 

Schválený rozpočet 
• Na rok 2020, schválen v ZM dne 2.12.2019 jako schodkový - usnesení č.84/2019 - příjmy ve výši 

74.678.409 Kč, výdaje ve výši 92.330.698 Kč, financování ve výši 17.652.289 Kč (přijetí úvěru  
na předfinancování akce)  

• Smlouva o úvěru s KB a.s. č. 99024799295 ze dne 9.1.2020 - úvěr ve výši 17.727.089 Kč  -  
na financování projektu "Zlepšení podmínek pro technické a jazykové vzdělávání ZŠ a MŠ Mladá 
Vožice", splácení nejpozději do 30.6.2022 

• Schválený rozpočet zveřejněn dle zákona dne 30.12.2019 (webové stránky) 
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím 

• Oznámení schválené výše příspěvku příspěvkové organizaci ZŠ a MŚ Mladá Vožice ze dne 9.12.2019 
- 4.989.000 Kč 

Střednědobý výhled rozpočtu 
• Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2021 - schválen v ZM dne 3.12.2018  
• Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2022 - návrh zveřejněn od 15.11. do 3.12.2019 (dle 

materiálu) 
• schválen v ZO dne 2.12.2019 - usnesení č.83/2019, schválený zveřejněn dne 30.12.2019 (webové 

stránky) 
Závěrečný účet 

• Za rok 2019, návrh zveřejněn dle zákona, schválen v ZM dne 29.6.2020 - usnesení č. 32/2020  
s výrokem souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad 

• Schválený závěrečný účet zveřejněn dle zákona  
Faktura 

• FD č. 200536 ze dne 4.6.2020, lavička s opěradlem Trend 5 ks mobilní, částka 17.152 Kč 
• Předpis a zařazení na účet 028 - úč. doklad č. 000300630 ze dne 15.6.2020 
• Úhrada - výpis z účtu KB a.s. č. 119 obrat ze dne 15.6.2020, částka 17.152 Kč 
• Účetní doklad č. 000000119 ze dne 15.6.2020 

Faktura 
• FD č. FV2005116 ze dne 10.5.2020, oprava spojky Tatra 148 (hasiči), částka 15.536 Kč 
• Předpis - úč. doklad č. 000300556 ze dne 27.5.2020 
• Úhrada - výpis z účtu KB a.s. č. 105 obrat ze dne 27.5.2020, částka 15.536Kč 
• Účetní doklad č. 000000105 ze dne 27.5.2020 

Hlavní kniha 
• Za období 1-12/2020 

Hlavní kniha 
• Za období 7/2020 

Inventurní soupis majetku a závazků 
• Inventarizační zpráva ze dne 27.1.2021 
• Výpis z katastru nemovitostí ke dni 31.12.2020 k.ú. Mladá Vožice, k.ú. Běleč, k.ú. Radvanov u Mladé 

Vožice 
• Inventurní soupisy účtů ke dni 31.12.2020: 
• Inventurní soupis účtu 019, 079, 082, 081 
• Inventurní soupis účtu 022 - mulčer GOLIATH GCXX-26 Kawasak pořizovací cena 212.719,21 Kč - 

inv. č. 6-090  
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• Inventurní soupis účtu 021 0100 - čp. 125, čp. 190, čp. 193, čp. 723; 021 0118 - čp. 111, čp. 332, 
čp. 180; 021 0200 - čp.80, čp.126, st. 71, čp. 3, čp. 397; 021 0500 - čp. 640 

• Inventurní soupis účtu 031 0219 (zástava) - parc. č. 973, parc. č. 975, parc. č. 431, parc. č. 439, 
parc. č.509, parc. č. 510, parc. č. 520, parc. č. 522, parc. č. 524 

• Inventurní soupis účtu 031 0419 (zástava) - parc. č. 521, parc. č.523 
• Zrušení zástavního práva v k. ú. Mladá Vožice - parcela St. 1109, St. 1110, stavba čp. 638 a čp. 639 

- vyrozumění o zrušeném stavu v KN ve věci sp. zn. V-2584/2020-308 
• Inventurní soupis účtu 031 0418 - věcná břemena na pozemcích 455/2, 362/8, 449/1, 454/1, 42/2, 

449/1, 449/5, 449/6, 450/1, 452/3, 454/1, 455/1, 61/1.  
• Inventurní soupis účtu 061, 042 0010, 132, 231, 261, 321 0030, 321 0100, 331, 377 0005, 377 

0006, 377 0800, 403, 469, 343, 311 0099, 451 
Pokladní doklad 

• VPD č. 501584 ze dne 29.7.2020, za čistící prostředky, částka 320 Kč 
• Účetní doklad č. 501584 ze dne 29.7.2020  
•  
• PPD č. 501567 ze dne 24.7.2020, za prodej dřeva 5 m3, částka 1.438 Kč (1.250 Kč bez DPH) 
• Účetní doklad č. 501567 ze dne 24.7.2020 
•  
• PPD č. 501531 ze dne 20.7.2020, správní poplatek 2x ověření, částka 60 Kč 
• Účetní doklad č. 501531 ze dne 20.7.2020 
•  
• VPD č. 501519 ze dne 17.7.2020, benzín sport. hala, částka 601 Kč 
• Účetní doklad č. 501519 ze dne 17.7.2020 

Pokladní kniha (deník) 
• Pokladní deník 1 za období 1-7/2020 ve výši 76.461 Kč + pokladní deník 2 za období 1-7/2020  

ve výši 43.753 Kč souhlasí se zůstatkem účtu 261 v rozvaze k 31.7.2020. 
Příloha rozvahy 

• Ke dni 31.12.2020 
Příloha rozvahy 

• Ke dni 31.7.2020 
Rozvaha 

• Ke dni 31.12.2020 
Rozvaha 

• Ke dni 31.7.2020 
Účtový rozvrh 

• Na rok 2020 
Účtový rozvrh 

• Na rok 2020 
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 

• Ke dni 31.12.2020 
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 

• Ke dni 31.7.2020 
Výkaz zisku a ztráty 

• Ke dni 31.12.2020 
Výkaz zisku a ztráty 

• Ke dni 31.7.2020 
Rozvaha zřízených příspěvkových organizací 

• Ke dni 31.12.2019 
Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací 

• Ke dni 31.12.2019 
Darovací smlouvy 

• Darovací smlouva ze dne 1.6.2020, město Mladá Vožice jako dárce, ČR - Hasičský záchranný sbor 
Jihočeského kraje České Budějovice jako obdarovaný 

• Finanční dar ve výši 40.000 Kč na účet obdarovaného do 30.6.2020 
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• Dar schválen v ZM dne 26.2.2020 - usnesení č.17/2020 
• Předpis - úč. doklad č. 000400068 ze dne 1.6.2020 
• Zaslání finančního daru - výpis z účtu KB a.s. č.117 obrat ze dne 11.6.2020, částka 40.000 Kč 
• Úč. doklad č. 000000117 ze dne 11.6.2020 

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím 
• Průvodní dopis  k návrhu Smlouvy o poskytnutí účelové dotace v rámci POV ze dne 15.6.2020 
• Příjem: položka 4122 UZ 710 
• Čerpání: položka 5xxx UZ 710 
• Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v rámci POV Jihočeského kraje v roce 2020  

č. SDO/OREG/193/20 ze dne 21.7.2020 na akci "Oprava místní komunikace Nový Bostov"  
• Výše dotace - 210.000 Kč (60% z celkových uznatelných výdajů akce), vyúčtování do 15.1.2021 
• Příjem - výpis z účtu KB a.s. č. 165 obrat ze dne 18.8.2020, částka 210.000 Kč 
• Účet. doklad č. 000000165 ze dne 18.8.2020 
• Čerpání - FD č. 01516042 ze dne 13.11.2020, za provedené stavební práce - oprava MK Bostov, 

částka 508.100,78 Kč 
• Předpis - úč. doklad č. 000301168 ze dne 25.11.2020 
• Úhrada - výpis z účtu KB a.s. č. 234 obrat ze dne 25.11.2020, částka 508.100,78 Kč, úč. doklad  

č. 000000234 ze dne 25.11.2020 
• Zaúčtování ke dni 31.12.2020 - úč. doklad č. 000400213 ze dne 31.12.2020 

Smlouvy nájemní 
• Smlouva o nájmu pozemku ze dne 26.6.2020, město jako pronajímatel, fyzická osoba J.S. jako 

nájemce 
• Předmět nájmu: pozemek parc. č. 234/34 v k.ú. Noskov o výměře 463 m2, pronájem na dobu 

neurčitou od 1.7.2020 
• Cena nájmu: 500 Kč /rok splatné vždy k 31.1., nájemné za rok 2020 ve výši 250 Kč 
• Záměr pronájmu zveřejněn od 29.5. do 15.6.2020 
• Schválení pronájmu v RM dne 18.6.2020 - usnesení č. 203/2020 
• Předpis - úč. doklad č. 000400075 ze dne 26.6.2020 
• Úhrada: PPD č. 501426 ze dne 29.6.2020, za nájem pozemku od J.S., částka 250 Kč, úč. doklad  

č. 501426 ze dne 29.6.2020 
Smlouvy o dílo 

• Kupní smlouva ze dne 3.2.2020, město jako kupující, Mikeš-CZ s.r.o. jako prodávající 
• Předmět smlouvy: "Mladovožický elektromobil" - značka ALKE typ - ATX, 340 EDH, cena: 

1.546.340 Kč bez DPH, 1.871.071,40 Kč včetně DPH 
• Smlouva zveřejněna ve věstníku veřejných zakázek na profilu zadavatele dne 4.2.2020 

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) 
• Kupní smlouva ze dne 15.7.2020, město jako prodávající, fyzická osoba P.P. jako kupující 
• Předmět smlouvy - parcela č. 1000/77 - orná půda o výměře 1.383 m2 v k.ú. Mladá Vožice 
• Kupní cena 1.201 Kč/m2 tj. 1.660.983 Kč, právní účinky nastaly dne 20.7.2020 
• Záměr prodeje zveřejněn od 27.5. do 23.6.2020 
• Prodej schválen v ZM dne 29.6.2020 - usnesení č. 45/2020 
• Přecenění na RH - úč. doklad č. 000400060 ze dne 25.5.2020 
• Předpis - úč. doklad č. 000400104 ze dne 15.7.2020 
• Úhrada - výpis z účtu KB a.s. č. 141 obrat ze dne 16.7.2020, částka 1.660.983 Kč, úč. doklad  

č. 000000141 ze dne 16.7.2020 
• Vyřazení z majetku města - úč. doklad č. 000400108 ze dne 20.7.2020 

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) 
• Kupní smlouva ze dne 22.7.2020 (čj. UZSVM/CTA/5445/2020-CTAM), ČR UZSVM Praha 2 jako 

prodávající, město Mladá Vožice jako kupující 
• Předmět smlouvy: pozemek parc. č. 1083/6 orná půda v k.ú. Mladá Vožice, kupní cena: 230.000 Kč 
• Úplatný převod schválen v ZM dne 25.5.2020 - usnesení č. 28/2020 
• Právní účinky vkladu nastaly dne 31.8.2020 
• Úhrada - výpis z účtu KB a.s. č. 169 obrat ze dne 24.8.2020, částka 230.000 Kč, úč. doklad  

č. 000000169 ze dne 24.8.2020 
• Zařazení do majetku - úč. doklad č. 000400131 ze dne 31.8.2020 
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Smlouvy o přijetí úvěru 
• Smlouva o úvěru s KB a.s. č. 99024799295 ze dne 9.1.2020 - úvěr ve výši 17.727.089 Kč  -  

na financování projektu "Zlepšení podmínek pro technické a jazykové vzdělávání ZŠ a MŠ Mladá 
Vožice", splácení nejpozději do 30.6.2022 (jednorázově) - schválena v ZM dne 2.12.2019 - usnesení 
č. 82/2019 

Smlouvy o věcných břemenech 
• Smlouva o zřízení věcného břemene č. : TA-014330056408/001 ze dne 9.6.2020, město jako 

povinná, E.ON Distribuce a.s. jako oprávněná 
• Předmět smlouvy: VB na parc. č. 74/14, 90/6, 90/7, 90/8 v k.ú. Mladá Vožice - stavba "Mladá Vožice 

Kindl přípojka NN" 
• Jednorázová náhrada ve výši 2.740 Kč bez DPH 
• Schválena v RM dne 5.6.2020 - usnesení č. 179/2020, právní účinky vkladu nastaly dne 2.7.2020 
• FV č. 2020142 ze dne 27.7.2020, za VB č. TA-014330056408/001, částka 3.315,40 Kč včetně DPH 
• Zařazení VB do majetku města - úč. doklad č. 000400098 ze dne 2.7.2020 
• Úhrada od E.ONu - výpis z účtu KB a.s. č. 188 obrat ze dne 21.9.2020, úč.doklad č. 000000188  

ze dne 21.9.2020 
Dokumentace k veřejným zakázkám 

• Veřejná zakázka malého rozsahu "Nákup mulčovače" 
• Dle vnitřní směrnice města pro zadávání veřejných zakázek do 400.000 Kč bez DPH - zadává 

zakázku starosta nebo místostarosta na základě objednávky (vychází z informací na trhu) 
• Doloženy 2 nabídky o dodavatelů - MERSBAUER s.r.o. Chotoviny, nabídka z e-shopu RETOS Praha 
• Zápis z RM ze dne 10.7.2020 - schváleno pořízení mulčovače dle nabídky firmy MERXBAUER 

Chotoviny  
• Objednávka místostarosty města ze dne 10.7.2020 (na firmu MERXBAUER Chotoviny) 
• FD č. 2002316 ze dne 15.7.2020, za mulčer GOLIATH GCXX-26 Kawasaki + oleje, částka  

213.227,41 Kč včetně DPH 
• Předpis a zařazení na účet 022 - úč. doklad č. 000400103 ze dne 15.7.2020 
• Úhrada - výpis z účtu KB a.s. č. 149 obrat ze dne 27.7.2020, částka 213.227,41 Kč 
• Úč. doklad č. 000000149 ze dne 27.7.2020 

Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.) 
• Zpráva o přijetí nápravných opatření včetně nápravy - byla na Krajský úřad doručena dne 8.7.2020 

Vnitřní předpis a směrnice 
• Směrnice pro hospodaření s majetkem města a jeho účtování č.3/2005 aktualizace 3, schválena  

v RM dne 15.9.2020 
Vnitřní předpis a směrnice 

• Vnitřní směrnice města Mladá Vožice (aktualizace č.1/2017) - Zásady a postupy města Mladá Vožice 
a jím zřízených organizací při zadávání veřejných zakázek - schválena RM dne 26.1.2017, účinná  
od 26.1.2017 

Zápisy z jednání rady včetně usnesení 
• Zápis z RM ze dne 24.4.2020 - schválení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ za rok 2019 a jeho 

převedení do rezervního fondu 
• Zápis z RM ze dne 27.3.2020 - schválení hospodářského výsledku Vožické majetkové s.r.o. za rok 

2019 - usnesení č. 106/2020 
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení 

• Zápis ze ZM ze dne 2.12.2019 - schválení rozpočtového výhledu na roky 2021-2022, schválení 
rozpočtu na rok 2020, schválení úvěrové smlouvy s KB a.s. 

• Zápis ze ZM ze dne 29.6.2020 - schválení závěrečného účtu za rok 2019, schválení účetní závěrky 
města za rok 2019 

Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití 
• Rozpočet fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku na rok 2020 - příjmy ve výši 

2.400.000 Kč, výdaje ve výši 953.000 Kč 
• Statut fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku - schválen v ZM dne 7.12.2015, 

účinný od 1.1.2016 
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Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití 

• Rozpočet sociálního fondu na rok 2020 - příjmy a výdaje ve výši 328.128 Kč 
• Statut sociálního fondu města Mladá Vožice - schválen v ZM dne 5.6.2016, příloha pro čerpání fondu 

účinná od 1.4.2020 
• Čerpání:  
• Pracovní výročí 10 let pro zaměstnance P.M. - věcný dar v hodnotě 1.000 Kč 
• VPD č. 501395 ze dne 23.6.2020, za dárkový šek v hodnotě 1.000 Kč (5x200), částka 1.000 Kč, úč. 

doklad č. 501595 ze dne 23.6.2020 
Účetní závěrka města za rok 2019 

• Schválena v ZM dne 29.6.2020 - usnesení č. 33/2020, protokol o schvalování účetní závěrky za rok 
2019 ze dne 29.6.2020, odeslána do CSUIS dne 8.7.2020, přeúčtování hospodářského výsledku - úč. 
doklad č. 000400076 ze dne 29.6.2020 

Účetní závěrka ZŠ a MŠ za rok 2019  
• Schválení v RM dne 24.4.2020 - usnesení č. 134/2020 
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