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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 
obce Rančířov 

se sídlem Rančířov 36, 586 01  Jihlava 1, IČO: 00839574 
za rok 2020 

 
 
Přezkoumání hospodaření za rok 2020 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným 
územnímu celku dne 15. února 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  
21. 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 2. června 2021. 
 
 

Místo provedení přezkoumání: Obec Rančířov 

 Rančířov 36  

 586 01 Jihlava 1 
 
 

Přezkoumání vykonali: 

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Žaneta Hanusová 
  pověření číslo: 20205060508_2 

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

  
 

Podklady předložil: Ing. Jiří Rychnovský - hospodář 

  
 

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. c) zadávání a uskutečňování veřejných 
zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního 
právního předpisu 
 
Právní předpis: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů 
 
§ 219 odst. 1 - Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou 
zakázku včetně všech jejích změn a dodatků v souladu se zákonem. 
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. 
 
 
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. 
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. 
 
§ 16 odst. 4 - Rozpočtové opatření, s výjimkou zákonem vymezených opatření, nebylo 
provedeno před provedením rozpočtově nezajištěného výdaje.  
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).  
 
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. 
 
§ 17 odst. 6 - Návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 
nebyl zveřejněn v souladu se zákonem.  
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. 
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§ 3 odst. 4 - Střednědobý výhled rozpočtu nebyl zveřejněn v souladu se zákonem. 
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. 
 
Právní předpis: Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních 
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů 
 
§ 4 odst. 1 - K 30. 6. nebylo požádáno o přezkoumání hospodaření, resp. nebyl oznámen 
záměr zadat přezkoumání hospodaření auditorovi.  
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. 
 
Právní předpis: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
 
§ 99 odst. 2 - Starosta obce rozhodl v pravomoci vyhrazené zastupitelstvu obce. 
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 oddíly, paragrafy. 
 
 
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 uzavřela Smlouvu o dílo ze dne 6. 3. 2017 na realizaci akce  "Obec Rančířov - Oprava 
polní cesty, asfaltový povrch komunikace", cena díla bez 520 832,60 Kč bez DPH (skutečně 
uhrazená cena  517 352,60 Kč bez DPH). Tato smlouva o dílo nebyla zveřejněna na profilu 
zadavatele. 
nelze již napravit 
 
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. 
nenapraveno 
 
Výdajové pokladní doklady (např. pokladní doklady za měsíc červen 2019) neobsahovaly 
záznam osoby zodpovědné za účetní případ.  
napraveno 
 
 
Při dílčím přezkoumání za rok 2020: dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2020 nebylo 
provedeno. 
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C.  Závěr  
 
I.  Při přezkoumání hospodaření obce Rančířov za rok 2020 
 

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 

- Střednědobý výhled rozpočtu nebyl zveřejněn v souladu se zákonem. 
- Návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření nebyl 

zveřejněn v souladu se zákonem.  
- Schválený rozpočet územního samosprávného celku nebyl zveřejněn v souladu se 

zákonem. 
nedostatky spočívající v porušení povinností nebo překročení působnosti územního 
celku stanovených zvláštními právními předpisy 

- Rozpočtové opatření, s výjimkou zákonem vymezených opatření, nebylo provedeno 
před provedením rozpočtově nezajištěného výdaje.  (překročení působnosti) 

- Starosta obce rozhodl v pravomoci vyhrazené zastupitelstvu obce. (překročení 
působnosti) 

- K 30. 6. nebylo požádáno o přezkoumání hospodaření, resp. nebyl oznámen záměr 
zadat přezkoumání hospodaření auditorovi. (překročení působnosti) 

 
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 ,  
které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) zákona  
o přezkoumávání hospodaření, a to: 

 
- Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku 

včetně všech jejích změn a dodatků v souladu se zákonem. 
 
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 vyplývající z chyb 
uvedených v části C. I. této zprávy, 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 2,50 %  

Podíl závazků na rozpočtu 1,99 % 

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 0,00 % 

Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 0,50 % 

Ukazatel likvidity                                       36,06 
 
 
Komentář: Dlouhodobé pohledávky ke dni 31. 12. 2020  
- účet č. 469 ostatní dlouhodobé pohledávky ve výši 2 500 Kč 
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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.  

 
Za Krajský úřad Kraje Vysočina dne 4. června 2021 
 
 

Ing. Žaneta Hanusová 
…………………………………………. 

kontrolor pověřený řízením přezkoumání 

 
Ing. Bc. Josef Šenk 

…………………………………………. 
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 
2. června 2021. 
 
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 
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. 
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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 2 strany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdělovník:  

Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal 

1 1x Obec Rančířov    do datové schránky 

1 1x Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly 
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PŘÍLOHA 
 
Písemnosti využité při přezkoumání  
 
 
Při přezkoumání hospodaření obce Rančířov byly využity následující písemnosti: 
 
Střednědobý výhled rozpočtu - návrh na roky 2021 až 2022, zveřejněn na úřední desce  
a internetových stránkách obce od 18. 11. do 16. 12. 2019, schválen zastupitelstvem obce 
dne 16. 12. 2019, schválený střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn internetových stránkách 
obce  
Návrh rozpočtu - na rok 2020 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce  
od 18. 11. 2019 do 16. 12. 2019 
Schválený rozpočet - na rok 2020 schválen zastupitelstvem obce dne 16. 12. 2019  
a zveřejněn na internetových stránkách 
Rozpočtová opatření - rok 2020  
schválena zastupitelstvem obce: 
č. 1 dne 30. 3. 2020, zveřejněno dne 9. 3. 2020 
schváleno starostou obce: 
č. 2 dne 20. 8. 2020, zveřejněno dne 20. 8. 2020 
č. 3 dne 16. 10. 2020, zveřejněno dne 16. 10. 2020 
č. 4 dne 9. 11. 2020, zveřejněno dne 9. 11. 2020 
schválená rozpočtová opatření zveřejněna na internetových stránkách obce a na úřední 
desce obce zveřejněno oznámení, kde jsou zveřejněna a kde je možno nahlédnout do 
listinné podoby 
Závěrečný účet - návrh za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl 
zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 30. 5. 2020 do 23. 6. 2020, 
závěrečný účet schválen zastupitelstvem obce dne 29. 6. 2020 a zveřejněn na internetových 
stránkách obce 30. 6. 2020 
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2020 
Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2020 
Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2020 
Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2020 
Hlavní kniha - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2020 
Kniha došlých faktur - předložena ke dni 31. 12. 2020 (faktura č. 071001 až 071227) 
Kniha odeslaných faktur - předložena ke dni 31. 12. 2020 (faktura č. 060001 až 060137) 
Faktury: 
- č. 20200007 ze dne 3. 2. 2020 (KDF č. 071022) dodavatel Jaroslav Jakoubek  
IČO 88302121 na částku 224.455,- Kč vč. DPH za těžbu dřeva harvestorem a přibližování 
dříví, uhrazena dne 14. 2. 2020 výpis č. 25 (Komerční banka, a.s.), zaúčtováno na účet 518 
- č. 2020071 ze dne 31. 3. 2020 (KDF č. 071046) dodavatel OŘECHOVSKÁ LESNÍ 
SPOLEČENOST, s.r.o. IČO 26243415 na částku 326.750,- Kč vč. DPH za dodávku sazenic 
dřevin, uhrazena dne 8. 4. 2020 výpis č. 55 (Komerční banka, a.s.), zaúčtováno na účet 501 
- č. 20200019 ze dne 3. 4. 2020 (KDF č. 071054) dodavatel Jaroslav Jakoubek  
IČO 88302121 na částku 232.925,- Kč vč. DPH za těžbu dřeva harvestorem a přibližování 
dříví, uhrazena dne 27 4. 2020 výpis č. 62 (Komerční banka, a.s.), zaúčtováno na účet 518 
- č. 005/20 ze dne 19. 5. 2020 (KDF č. 071081) dodavatel Jiří Sekava IČO 72527421 na 
částku 17.908,- Kč vč. DPH za dodávku pivního setu (lavice+stůl) 4 ks, uhrazena dne  
22. 5. 2020 výpis č. 74 (Komerční banka, a.s.), zaúčtováno na účet 558 (028), inv. č. 
2800000058 
- č. 200100022 ze dne 22. 7. 2020 (KDF č. 071124) dodavatel David Moravec IČO 66536073 
na částku 105.071,- Kč za zhotovení střechy autobusové zastávky, uhrazena dne  
22. 6. 2020 záloha ve výši 40.000,- Kč výpis č. 90 (Komerční banka, a.s.) a doplatek ve výši 
65.071,- Kč uhrazen dne 30. 7. 2020 výpis č. 109 (Komerční banka, a.s.), zaúčtováno na 
účet 511 
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- č. 20200034 ze dne 1. 9. 2020 (KDF č. 071150) dodavatel Jaroslav Jakoubek  
IČO 88302121 na částku 582.313,- Kč vč. DPH za těžbu dřeva harvestorem a přibližování 
dříví, uhrazena dne 9. 9. 2020 výpis č. 129 (Komerční banka, a.s.), zaúčtováno na účet 518 
Bankovní výpisy - předloženy ke dni 31. 12. 2020 (Česká národní banka, Komerční banka, 
a.s., Československá obchodní banka, a.s.) 
Pokladní kniha - předložena ke dni 31. 12. 2020  
Pokladní doklady - za měsíc červenec 2020 (příjmové a výdajové pokladní doklady  
č. 040186 až 040204) 
Evidence poplatků - pro rok 2020 (odpady, psi) 
Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku za období leden až prosinec 2020 
Inventurní soupisy majetku a závazků - ke dni 31. 12. 2020 
- Plán inventur ze dne 23. 11. 2020 
- Prezenční listina ze školení inventurní komise ze dne 23. 11. 2020 
- Inventarizační zpráva ze dne 15. 1. 2021 
Mzdová agenda - rekapitulace mezd za měsíc prosinec 2020 
Odměňování členů zastupitelstva - platné pro rok 2020 
Účetní závěrka obce za rok 2019 schválena zastupitelstvem obce dne 29. 6. 2020 
Smlouva 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, schválená zastupitelstvem obce dne 26. 5. 2020, nezveřejněná na 
profilu zadavatele 
Faktury: 
- č. 5802844684 (KDF č. 155) ve výši 508.509,05 Kč vč. DPH ze dne 31. 8. 2020, uhrazená 
dne 10. 9. 2020 (výpis Komerční banky, a.s. č. 130) 
- č. 5802844696 (KDF č. 165) ve výši 1.365.199,51 Kč vč. DPH ze dne 31. 8. 2020, 
uhrazená dne 7. 10. 2020 (výpis Komerční banky, a.s.) 
- č. 5802844659 (KDF č. 164) ve výši 2.881.547,- Kč vč. DPH ze dne 31. 8. 2020, uhrazená 
dne 6. 10. 2020 (výpis Komerční banky, a.s.) 
Kupní smlouva na nákup pozemku (ASK-REAL, spol. s r.o., IČO: 60755083) p.č. 21/22  
o výměře 2603 m2, p.č. 21/81 o výměře 1045 m2, 21/123 o výměře 484 m2, 21/83 o výměře 
132 m2, 21/66 o výměře 142 m2 v k.ú. Rančířov (v částce 853.000,- Kč) ze dne 12. 11. 2020 
s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 25. 11. 2020, schválená 
zastupitelstvem obce dne 5. 10. 2020 
Kupní smlouva na prodej pozemku p.č. 351/26 o výměře 283 m2 a st.p č. 310 o výměře  
42 m2 v k.ú. Rančířov ze dne 6. 1. 2020 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke 
dni 12. 2. 2020, schválená zastupitelstvem obce dne 18. 11. 2019, záměr prodeje zveřejněný 
na úřední desce od 1. 11. 2019 do 19. 11. 2019, uhrazeno dne 30. 3. výpis č. 51 KB, a.s. 
Darovací smlouvy - Žádost o finanční dar ze dne 10. 11. 2020 (Římskokatolická farnost 
Rančířov u Jihlavy, IČO: 63438658) na dokončení restaurování a rekonstrukce dekorativních 
nástropních a nástěnných maleb v interiéru kostela, žádost schválena zastupitelstvem obce 
dne 30. 11. 2020 na částku 170.323,- Kč, zasláno bankovním převodem dne 19. 11. 2020, 
KB, a.s. č. výpisu 11 
Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.) - ze dne  
30. 6. 2020 doručená na Krajský úřad Kraje Vysočina dne 8. 7. 2020 
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 16. 12. 2019, 10. 2. 2020,  
30. 3. 2020, 26. 5. 2020, 29. 6. 2020, 27. 8. 2020, 5. 10. 2020 a 30. 11. 2020  
Žádost o přezkoumání hospodaření obce Rančířov na rok 2020 ze dne 8. 7. 2020 
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