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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 
obce Rančířov 

se sídlem Rančířov 36, 586 01  Jihlava 1, IČO: 00839574 
za rok 2021 

 
 
Přezkoumání hospodaření za rok 2021 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným 
územnímu celku dne 20. listopadu 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  
20. prosince 2021 jako dílčí přezkoumání a dne 14. dubna 2022 jako konečné 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 14. dubna 2022. 
 
 

Místo provedení přezkoumání: Obec Rančířov 

 Rančířov 36  

 586 01  Jihlava 1 
 
 

Přezkoumání vykonali: 

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Eliška Ferancová 
  pověření číslo 20215065466_2 

- kontrolor: Ing. Libor Hartmann 
  pověření číslo 20215065466_4 
 
 

Podklady předložili: Jaroslav Pech - starosta 

 Ing. Jiří Rychnovský - hospodář  

 Soňa Knížová - administrativní pracovnice 

  

  
 

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. 
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A. Výsledek přezkoumání  

Při přezkoumání hospodaření obce Rančířov byly zjištěny následující chyby  
a nedostatky: 

 
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem 
ve vlastnictví územního celku 
 
Právní předpis: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
 
§ 39 odst. 1 - Záměr obce pronajmout hmotnou nemovitou věc nebyl zveřejněn na úřední 
desce po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce. 
 
Obec uzavřela dne 25. 1. 2021 nájemní smlouvu na pronájem nemovitostí v k. ú. Rančířov. 
Obec nedoložila, že před schválením smlouvy zastupitelstvem obce zveřejnila záměr 
pronájmu. 
 
 
 
B.  Plnění opatření při jatých k  nápravě chyb a nedostatků  
 
Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky byly zjištěny 
následující chyby a nedostatky: 
 
Obec Rančířov uzavřela smlouvu o dílo ze dne 3. 6. 2020 na akci „Autobusové zastávky  
a přechod pro chodce na sil. I/38 v obci Rančířov“, dodavatel EUROVIA CZ, a.s.  
IČO 45274924, cena díla 4.755.255,56 Kč vč. DPH. Na profilu zadavatele tato smlouva 
nebyla do doby přezkoumání hospodaření zveřejněna, čímž nebyla dodržena zákonná lhůta 
pro zveřejnění a to ve lhůtě do 15-ti dní od uzavření. 
Přijato nápravné opatření 
 
Pověření starosty ke schvalování rozpočtových opatření ze dne 13. 5. 2019 bylo překročeno 
u rozpočtového opatření č. 4, ze dne 9. 11. 2020, kdy paragraf 2219 (položka 6121) je  
ve výši 3.014.334,- Kč, zatímco schválená pravomoc je limitována maximální výší 
3.000.000,- Kč na jednotlivé paragrafy. 
napraveno 
 
Rozpočet obce na rok 2020 byl schválen ZO dne 16. 12. 2019. Územní celek nedoložil 
zveřejnění uvedeného rozpočtu na internetových stránkách obce v souladu se zákonem. 
nenapraveno 
 
V roce 2020 bylo provedeno rozpočtové opatření č. 1, které bylo schváleno dne 30. 3. 2020. 
Uvedené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách již 9. 3. 2020. 
Rozpočtové opatření č. 1 nebylo zveřejněno v souladu se zákonem a to 30 dní od jeho 
schválení. 
napraveno 
 
Kontrolou výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu bylo zjištěno, že nebylo provedeno 
rozpočtové opatření před provedením výdaje u Žádosti o finanční dar ze dne 10. 11. 2020, 
kdy dar byl zaslán bankovním převodem dne 19. 11. 2020. Změna u paragrafu 3330 - 
Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. byla provedena až rozpočtovým opatřením č. 
5 ze dne 31. 12. 2020 (schválený rozpočet 70.000,- Kč, rozpočet po změnách 170.323,- Kč, 
výsledek od počátku roku 170.323,- Kč).  
napraveno 
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Návrh závěrečného účtu obce Rančířov za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce Rančířov za rok 2019 byl zveřejněn na úřední desce a internetových 
stránkách obce od 30. 5. 2020 do 23. 6. 2020. Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet  
s výhradou na svém zasedání dne 29. 6. 2020, tím nebyla dodržena zákonná lhůta pro 
zveřejnění návrhu závěrečného účtu až do doby schválení závěrečného účtu obce,  
tj. do 29. 6. 2020. 
nenapraveno 
 
Zastupitelstvo obce schválilo dne 16. 12. 2019 střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 až 
2022. Návrh střednědobého výhledu byl zveřejněn na úřední desce a internetových 
stránkách obce od 18. 11. 2019 až do 16. 12. 2019. Územní celek nedoložil zveřejnění 
uvedeného střednědobého rozpočtu po schválení na internetových stránkách obce v souladu 
se zákonem. 
nenapraveno 
 
Obec Rančířov zaslala dne 8. 7. 2020 přes svou datovou schránku Žádost o přezkoumání 
hospodaření obce Rančířov na rok 2020 do datové schránky Krajského úřadu Kraje 
Vysočina. Tím nebyl dodržený zákonem stanovený termín, zaslání žádosti do 30. června 
příslušného kalendářního roku. 
napraveno 
 
Obec Rančířov nezveřejnila na profilu zadavatele smlouvy dle zákona o zadávání veřejných 
zakázek a výši skutečně uhrazené ceny za plnění těchto smluv např. Kupní smlouva ze dne 
22. 8. 2019, prodávající ALFA PROFI s.r.o. IČO 29187923 na dodávku komunálního nosiče 
nářadí výrobce Kiefer GmbH, typ Boki 1152 Ero VI C včetně čelního sněhového pluhu SB 
2200 a sypače SnowEX VX 1500, sjednaná kupní cena 3 082 295 Kč vč. DPH (cena bez 
DPH 2 547 351 Kč), kupní smlouva schválena zastupitelstvem dne 16. 9. 2019. Obec nemá 
aktuální žádný profil propojený s věstníkem veřejných zakázek a nezveřejňuje informace  
v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. 
Přijato nápravné opatření 
 
 
Při dílčím přezkoumání za rok 2021 byly zjištěny následující chyby a nedostatky: 
 
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. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  
ve znění pozdějších předpisů 
 
§ 11 odst. 4 - Schválený rozpočet územního samosprávného celku nebyl zveřejněn  
v souladu se zákonem. 
 
Schválený rozpočet pro rok 2021 je na internetových stránkách obce zveřejněn v záložce 
"Návrh rozpočtu na rok 2021, Rozpočet" společně s návrhem rozpočtu a nelze určit datum 
jeho zveřejnění. 
nenapraveno 
 
 
§ 17 odst. 8 - Územní samosprávný celek nezveřejnil schválený závěrečný účet včetně 
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření v souladu se zákonem.  
 
Schválený závěrečný účet za rok 2020 nebyl zveřejněn na internetových stránkách obce. 
nenapraveno 



                                                                                                                                                          4 

 
 
§ 3 odst. 3 - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu nebyl zveřejněn v souladu se zákonem. 
 
Návrh střednědobého výhledu na roky 2022 až 2024 nebyl zveřejněn na internetových 
stránkách obce, zveřejněn byl pouze schválený střednědobý výhled ve společné záložce  
s návrhem rozpočtu a schváleným rozpočtem na rok 2021, přičemž nelze určit datum 
zveřejnění. 
nenapraveno 
 
 
C.  Závěr  
 
I.  Při přezkoumání hospodaření obce Rančířov za rok 2021 
 

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   
uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření, a to: 

 
Nedostatky, spočívající ve vzniku přestupku podle zákona upravujícího rozpočtová 
pravidla územních rozpočtů 

- Územní samosprávný celek nezveřejnil schválený závěrečný účet včetně zprávy  
o výsledku přezkoumání hospodaření v souladu se zákonem.  

- Návrh střednědobého výhledu rozpočtu nebyl zveřejněn v souladu se zákonem.  
- Schválený rozpočet územního samosprávného celku nebyl zveřejněn v souladu  

se zákonem.  
Nedostatky, spočívající v porušení povinností územního celku stanovených zvláštními 
právními předpisy 

- Záměr obce pronajmout hmotnou nemovitou věc nebyl zveřejněn na úřední desce  
po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce. (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  
spočívající v neodstranění chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření  
za předcházející roky – viz část B této zprávy. 

 
 
II.  Rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít 

negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu: 
 

- Nezveřejněním záměru obce pronajmout nemovitý majetek se obec vystavuje riziku 
neplatnosti tohoto právního úkonu ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích. 

 
 
III.  Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: 
 

Poměrový ukazatel Hodnota ukazatele 

Podíl pohledávek na rozpočtu 0,38 %  

Podíl závazků na rozpočtu 1,59 % 

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 0,00 % 

Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 0,69 % 

Ukazatel likvidity                                       28,36  
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Fiskální pravidlo (podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky) 0,00 % 

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

 
IV.  Ostatní upozornění a sdělení:   
 

- V rámci prověřování zápisů ze zasedání zastupitelstva obce bylo zjištěno, že uvedené 
zápisy neobsahují veškeré náležitosti dle zákona (např. průběh a výsledek hlasování, 
přijatá usneseni) a některá přijatá usnesení nejsou dostatečně určitá. Zástupci obce 
byli upozorněni na náležitosti zápisů ze zasedání zastupitelstva obce dle § 95 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích a požadavku na jednoznačnost a úplnost přijatých usnesení.  

 
 
 
 
Za Krajský úřad Kraje Vysočina dne 19. dubna 2022 
 
 

Ing. Eliška Ferancová 
…………………………………………. 

kontrolor pověřený řízením přezkoumání 

 

 
 

Ing. Libor Hartmann 
…………………………………………. 

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. 
 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona  
o přezkoumávání hospodaření projednána – viz Záznam o projednání návrhu zprávy ze dne 
14. dubna 2022. 
 
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 
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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 3 strany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdělovník:  

Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal 

1 1x Obec Rančířov    do datové schránky 

1 1x Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly 



 

1 

PŘÍLOHA  
 
Písemnosti využité při přezkoumání  
 
Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Rančířov byly využity následující 
písemnosti: 
 
Střednědobý výhled rozpočtu - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 - 2023 
zveřejněný na úřední desce obce od 11. 11. 2020 do 31. 1. 2021 
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2023 schválený zastupitelstvem obce dne  
30. 11. 2020, zveřejněn na internetových stránkách obce bez uvedení data zveřejnění 
Návrh rozpočtu - na rok 2021 zveřejněný na úřední desce od 11. 11. 2020 do 31. 1. 2021  
a na internetových stránkách obce od 11. 11. 2020 dosud 
Schválený rozpočet - na rok 2021 schválen zastupitelstvem obce dne 30. 11. 2020 zveřejněn 
ve společné záložce s návrhem rozpočtu a schváleným střednědobým výhledem rozpočtu 
bez uvedení data zveřejnění 
Rozpočtové opatření - č. 2 schváleno starostou obce dne 30. 6. 2021 a zveřejněno  
na internetových stránkách obce dne 30. 6. 2021 
Oprávnění starosty k provádění rozpočtových opatření schválilo zastupitelstvo dne  
13. 5. 2019 
Závěrečný účet - Návrh závěrečného účtu za rok 2020 zveřejněný na úřední desce 
od 4. 6. 2021 do 30. 6. 2021  
Závěrečný účet za rok 2020 schválený zastupitelstvem obce dne 29. 6. 2021  
Zpráva z přezkoumání hospodaření obce zveřejněna na internetových stránkách obce  
od 7. 6. 2021 dosud  
Účetní závěrka obce za rok 2020 schválená zastupitelstvem obce dne 29. 6. 2021 
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestavený k 30. 11. 2021 
Výkaz zisku a ztráty - sestavený k 30. 11. 2021 
Rozvaha - sestavená k 30. 11. 2021 
Příloha rozvahy - sestavená k 30. 11. 2021 
Hlavní kniha - Hlavní kniha účetnictví za období 11/2021 
Účetní deník -  za období leden až listopad 2021 
Kniha došlých faktur - k 30. 11. 2021, faktura č. 1 až 193 
Kniha odeslaných faktur - k 30. 11. 2021, faktura č. 1 až 43 
Faktura - č. 210100313 ze dne 1. 10. 2021 za notebook ve výši 22 610 Kč, dodavatel 
Zdeněk Navrkal, IČO 68753781, uhrazena dne 13. 10. 2021, bankovní výpis KB ze dne  
13. 10. 2021 
Účetní doklad č. 000070162 ze dne 12. 10. 2021 - zařazení notebooku na účet 028 
Bankovní výpisy - k 30. 11. 2021 k běžným účtům (KB, ČNB) 
Účetní doklady - k bankovnímu výpisu KB č. 9 za období od 29. 9. 2021 do 30. 9. 2021 
Pokladní kniha - k 30. 11. 2021, pokladní doklady č. 040001 až 040496 
Pokladní doklady - za měsíc červenec 2021 (příjmové a výdajové pokladní doklady  
č. 040268 až 040288) 
- Souhrnný příjmový pokladní doklad č. 040270 ze dne 1. 7. 2021 za prodej dřeva ve výši 
256 657 Kč, plátce LESON s.r.o., Slovenská republika 
Mzdová agenda - Mzdová rekapitulace za měsíc listopad 
Smlouva o dílo -  Smlouva o dílo ze dne 28. 6. 2021 na dílo Novostavba provozního objektu 
ve výši 6 142 355,07 Kč, zhotovitel MŠ STAV s.r.o., IČO 49452100, schválena 
zastupitelstvem obce dne 8. 6. 2021, zveřejněna na profilu zadavatele dne 8. 7. 2021 
Faktura č. 210100044 ze dne 14. 9. 2021 za provedené stavební práce na akci Novostavba 
provozního objektu ve výši 133 651,34 Kč dodavatel MŠ STAV s. r. o., IČO 49452100, 
uhrazena dne 29. 9. 2021, bankovní výpis KB č. 9 
Účetní doklad č. 70149 ze dne 2. 10. 2021 - zaúčtování faktury na účet 042  
Smlouvy o převodu majetku - Kupní smlouva ze dne 8. 7. 2021 na koupi stavby č. ev. 69  
na pozemku ve vlastnictví obce p. č. st. 126 v k.ú. Rančířov s právními účinky vkladu  
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do katastru nemovitostí ke dni 13. 7. 2021, schválena zastupitelstvem obce dne 26. 5. 2020, 
kupní cena ve výši 10 000 Kč uhrazena v hotovosti dne 9. 7. 2021, výdajový pokladní doklad 
č. 040268 
Účetní doklad č. 80030 ze dne 12. 9. 2021- zařazení na účet 021 
Kupní smlouva ze dne 21. 7. 2021 na prodej pozemku p. č. 21/139 a 21/140 v k. ú. Rančířov  
s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 26. 7. 2021, schválen 
zastupitelstvem obce dne 29. 6. 2021, záměr prodeje zveřejněn od 10. 6. 2021  
do 30. 6. 2021, kupní cena ve výši 72 520 Kč uhrazena dne 26. 7. 2021, bankovní výpis KB 
č. 7 ze dne 26. 7. 2021 
Účetní doklad č. 000020363 ze dne 21. 7. 2021 - odúčtování prodaných pozemků z účtu 031 
Darovací smlouvy - Finanční dary ve výši 200 000 Kč pro každou z obcí postižených 
tornádem (Hrušky, Lužice, Mikulčice a Moravská Nová Ves) schváleny zastupitelstvem obce 
dne 29. 6. 2021 a uhrazeny obci Mikulčice a Lužice na transparentní účty, obci Moravská 
Nová Ves a Hrušky na obecní účty dne 30. 6. 2021, bankovní výpis KB č. 6 
Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.) - Přijatá opatření 
k zjištěným chybám a nedostatkům uvedených v Zápise z přezkoumání hospodaření obce za 
rok 2020 konaného 21. 05. 2021 ze dne 29. 6. 2021 doručená krajskému úřadu Kraje 
Vysočina dne 14. 7. 2020 
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 30. 11. 2020, 29. 6. 2021,  
8. 6. 2021, 26. 5. 2020 
 
 
Při druhém dílčím přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti: 
 
Rozpočtové opatření - č. 3 schváleno starostou obce dne 11. 10. 2021 a zveřejněno  
na internetových stránkách obce dne 12. 10. 2021 
Oprávnění starosty k provádění rozpočtových opatření schválilo zastupitelstvo dne  
13. 5. 2019 
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestavený k 31. 12. 2021 
Výkaz zisku a ztráty - sestavený k 31. 12. 2021 
Rozvaha - sestavená k 31. 12. 2021 
Příloha rozvahy - sestavená k 31. 12. 2021 
Kniha došlých faktur - k 30. 11. 2021, faktura č. 1 až 230 
Kniha odeslaných faktur - k 30. 11. 2021, faktura č. 1 až 57 
Faktury - Faktura č. 210100073 ze dne 1. 7. 2021 ve výši 71 069 Kč za kontejner objemu  
14 m3, dodavatel AUDORA, s.r.o., IČO 29233964, uhrazena dne 2. 7. 2021, bankovní výpis 
KB za období 1. 7. až 22. 7. 2021  
Účetní doklad č. 000020315 ze dne 2. 7. 2021, zaúčtování kontejneru na účet 028 
Účetní doklad č. 000080048 ze dne 1. 12. 2021 - přeúčtování z účtu 028 a zařazení 
odpadového kontejneru na účet 022 v pořizovací ceně 71 069 Kč, inventární číslo 
2200000135 
- Faktura č. 210100313 ze dne 1. 10. 2021 ve výši 22 610 Kč na notebook Acer Aspire 5, 
bezdrátovou myš a flash disk, dodavatel EASY computer, IČO 68753781, uhrazena dne  
13. 10. 2021, bankovní výpis KB za období 4. 10. 2021 až 31. 10. 2021 
Účetní doklad č. 000070162 ze dne 12. 10. 2021, zaúčtování notebooku v pořizovací ceně 
22 610 Kč na účet 028  
Účetní doklad č. 000080047 ze dne 1. 12. 2021, oprava pořizovací ceny notebooku  
na částku 20 978 Kč  
- Faktura č. 210100044 ze dne 23. 12. 2021 za provedené stavební práce na akci 
Novostavba provozního objektu ve výši 1 369 252,00 Kč dodavatel MŠ STAV s. r. o.,  
IČO 49452100, uhrazena dne 29. 12. 2021, bankovní výpis KB za období 29. 12. 2021  
až 31. 12. 2021, zaúčtována na účet 042 
Bankovní výpisy - k 31. 12. 2021 k běžným účtům KB, ČNB a k podílovým listům fondu 
Amundi 
Účetní doklady - k bankovnímu výpisu KB ze dne 9. 12. 2021 
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Pokladní kniha  - k 31. 12. 2021, pokladní doklady č. 040001 až 040524 
Pokladní doklady - za měsíc prosinec č. 040497 až 040524 (příjmové a výdajové pokladní 
doklady) 
- Souhrnný příjmový pokladní doklad č. 040497 ze dne 6. 12. 2021 za prodej kůrovcového 
dřeva ve výši 222 100 Kč, plátce LESON, s.r.o., Slovenská republika, IČO 45597944 
Evidence poplatků - k 31. 12. 2021 (komunální odpad, psi) 
Evidence majetku - Majetek s investičními transfery včetně rozpouštěných transferů  
k 31. 12. 2021 
- Ostrý účetní odpis k 31. 12. 2021 
Inventurní soupisy majetku a závazků - sestaveny k 31. 12. 2021 
Plán inventur na rok 2021 ze dne 8. 12. 2021 
Inventarizační zpráva inventarizační komise za rok 2021 ze dne 15. 1. 2022 
Smlouvy o převodu majetku - Kupní smlouva č. 1005V21/20 ze dne 12. 11. 2021 na nákup 
ideální 2/3 12 pozemků např. p. č. 315/1, 315/7, prodávající Česká republika - Státní 
pozemkový úřad, IČO 01312774, s právní účinností vkladu do katastru nemovitostí  
k 19. 11. 2021, schválena zastupitelstvem obce dne 29. 6. 2020, kupní cena ve výši  
356 410 Kč uhrazena dne 10. 11. 2021, bankovní výpis KB č. 11 
Účetní doklad č. 90026 ze dne 30. 12. 2021 ve výši 356 410 Kč - zařazení nakoupených 
pozemků na účet 031 
Darovací smlouvy - Žádost o finanční dar č. j. 4/2021 ze dne 3. 11. 2021 ve výši 200 000 Kč 
na nové dubové lavice v kostele sv. Petra a Pavla v Rančířově, žadatel Římskokatolická 
farnost Rančířov u Jihlavy, IČO 63438658, úhrada ze dne 10. 11. 2021 ve výši 200 000 Kč 
na účet uvedený v žádosti o finanční dar, bankovní výpis KB č. 11 
Žádost o finanční dar č. j. 5/2021 ze dne 15. 11. 2021 ve výši 200 000 Kč na nové dubové 
lavice v kostele sv. Petra a Pavla v Rančířově, žadatel Římskokatolická farnost Rančířov  
u Jihlavy, IČO 63438658, úhrada ze dne 13. 12. 2021 ve výši 200 000 Kč na účet uvedený  
v žádosti o finanční dar, bankovní výpis KB č. 12 
Dar do částky 600 000 Kč na výše uvedený účel schválen zastupitelstvem obce dne  
19. 3. 2021 
Smlouvy nájemní - Dodatek č. 1 Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 2/2019 ze dne  
25. 1. 2021 na navýšení nájmu, nájemce T. K., schválen zastupitelstvem obce dne  
25. 1. 2021 
- Smlouva o nájmu č. 2/2021 ze dne 25. 1. 2021 na objekt na pozemku p. č. 223, 224 (dle 
vojenské mapy budova č. 3), část pozemku na p. č. 722/1 o výměře 1 730 m2 a prostor 
bývalé středisko umývárna pásů, pronájem sjednán na dobu 5 let od data uzavření smlouvy, 
nájemce T. K., schválena zastupitelstvem obce dne 25. 1. 2021 
- Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 35N18/20 ze dne 15. 12. 2021 na rozšíření pronájmu  
o pozemek p. č. 663 o výměře 17 607 m2, pronajímatel Česká republika - Státní pozemkový 
úřad, IČO 01312774, schválena zastupitelstvem obce dne 6. 12. 2021 
- Dohoda o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci č. 35N18/20 ze dne 15. 12. 2021  
na úhradu ve výši 674 227 Kč za užívání pozemku p. č. 663 o výměře 17 607 m2 za období 
od 10. 4. 2009 do 14. 1. 2022, schválena zastupitelstvem obce dne 6. 12. 2021, uhrazena 
dne 29. 12. 2021, bankovní výpis KB č. 12 
Dohody o provedení práce - Dohoda o provedení práce ze dne 24. 11. 2021 na pálení klestu, 
čistění porostu dle pokynů lesního hospodáře, odměna z dohody po zdanění ve výši  
8 500 Kč vyplacena v hotovosti dne 13. 12. 2021, pokladní doklad č. 040508 
- Dohoda o provedení práce na administrativní práce pro OÚ ze dne 1. 7. 2021, odměna  
z dohody po zdanění za měsíc listopad uhrazena v hotovosti dne 20. 12. 2021, pokladní 
doklad č. 040512 
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 29. 6. 2020, 25. 1. 2021,  
19. 3. 2021, 6. 12. 2021 
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