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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 
obce Rudíkov 

se sídlem Rudíkov 2, 675 05  Rudíkov, IČO: 00290386 
za rok 2022 

 
 
Přezkoumání hospodaření za rok 2022 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným 
územnímu celku dne 25. července 2022 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  
13. září 2022 jako dílčí přezkoumání a dne 28. února 2023 jako konečné přezkoumání  
na základě žádosti obce v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření a podle  
§ 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 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 28. února 2023. 
 
 

Místo provedení přezkoumání: Obec Rudíkov 

 Rudíkov 2  

 675 05  Rudíkov 
 
 

Přezkoumání vykonali: 

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Martina Boháčková Vejskalová 
  pověření číslo 20225063451_2 

- kontrolor: Ing. Žaneta Hanusová 
  pověření číslo 20225075025_4 

- kontrolor: Ing. Michael Vecheta 
  pověření číslo 20225083768_4 
 
 

Podklady předložili: Zdeněk Souček  - starosta 

 Martina Smiešková - účetní 

  
 

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 Rudíkov nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
 
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 2022 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.  
 
 
C.  Závěr  
 
I.  Při přezkoumání hospodaření obce Rudíkov za rok 2022 
 

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 2022 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 0,01 %  

Podíl závazků na rozpočtu 14,48 % 

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 0,00  % 

Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 10,67 % 

Ukazatel likvidity                                      14,07  
 
Komentář:  
Stav dlouhodobých závazků ke dni 31. 12. 2022 je ve výši 20 077 515,51 Kč. 
Stav dlouhodobých pohledávek ke dni 31. 12. 2022 je ve výši 11 997 605 Kč. 
 
Fiskální pravidlo (podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky) 87,88 % 

 
Dluh překročil 60 % průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu 
upravujícího rozpočtovou odpovědnost. Při ověření bylo zjištěno, že poměr dluhu k průměru 
příjmů za poslední 4 rozpočtové roky činí 87,88 % a hranice 60 % byla překročena o částku  
6 369 127,29 Kč. 
Částka představující 5 % z rozdílu mezi výší dluhu a 60 % průměru příjmů za poslední  
4 rozpočtové roky činí 318 456,36 Kč, územní celek je povinen v roce 2023 o tuto částku 
snížit svůj dluh.  
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IV.  Ostatní upozornění a sdělení:   
 

- Upozorňujeme na skutečnost, že návrh na poskytnutí mimořádné odměny členovi 
zastupitelstva obce musí být uveden jako samostatný bod navrženého programu 
připravovaného zasedání zastupitelstva. 

 
 
 
Za Krajský úřad Kraje Vysočina dne 28. února 2023 
 
 

Ing. Martina Boháčková Vejskalová 
…………………………………………………… 

kontrolor pověřený řízením přezkoumání 

 
Ing. Žaneta Hanusová 

…………………………………………………… 
kontrolor 

 
Ing. Michael Vecheta 

…………………………………………………… 
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. 
 
Návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl v souladu s ustanovením § 11 
zákona o přezkoumávání hospodaření projednán se starostou obce a o projednání byl 
vyhotoven úřední záznam o projednání návrhu zprávy. 
 
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. 
 
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje výsledky přezkoumání a přílohu 
Písemnosti využité pří přezkoumání obsahující 4 strany. 

 

Rozdělovník:  

Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal 

1 1x Obec Rudíkov    do datové schránky 

1 1x Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly 



 

1 

PŘÍLOHA  
 
Písemnosti využité při přezkoumání  
 
Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Rudíkov byly využity následující 
písemnosti: 
 
Návrh rozpočtu - na rok 2022 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách  
od 29. 11. do 17. 12. 2021 
Schválený rozpočet - na rok 2022 schválen zastupitelstvem obce dne 17. 12. 2021, 
zveřejněn dne 21. 12. 2021 na internetových stránkách obce, na úřední desce zveřejněno 
oznámení, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do listinné 
podoby 
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - dopisem ze dne 21. 12. 2021  
pro příspěvkovou organizaci „Základní škola L. Svobody Rudíkov a Mateřská škola Rudíkov“, 
stanoveny zastupitelstvem obce dne 17. 12. 2021 
Rozpočtová opatření - schválena starostou obce (pravomoc starosty k provádění 
rozpočtových opatření schválena zastupitelstvem obce dne 2. 11. 2018): 
- č. 1 dne 3. 1. 2022, zveřejněno dne 3. 1. 2022  
- č. 3 dne 1. 3. 2022, zveřejněno dne 1. 3. 2022  
- č. 5 dne 1. 5. 2022, zveřejněno dne 1. 5. 2022  
- č. 7 dne 1. 7. 2022, zveřejněno dne 1. 7. 2022  
schválená rozpočtová opatření zveřejněna na internetových stránkách obce, na úřední desce 
zveřejněno oznámení, kde jsou zveřejněna a kde je možno nahlédnout do listinné podoby 
Závěrečný účet - návrh za rok 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 
zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 17. 3. do 30. 6. 2022, 
schválen bez výhrad zastupitelstvem obce dne 14. 4. 2022, schválený závěrečný účet 
zveřejněn dne 19. 4. 2022 na internetových stránkách obce, na úřední desce zveřejněno 
oznámení, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do listinné 
podoby 
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 31. 8. 2022 
Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31. 8. 2022 
Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31. 8. 2022 
Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 31. 8 2022 
Kniha došlých faktur - předložena ke dni 31. 8. 2022 (faktura č. 22-001-00001  
až 22-001-00159) 
Kniha odeslaných faktur - předložena ke dni 31. 8. 2022 (faktura č. 22-011-00001  
až 22-011-00010) 
Faktury: 
 - č. 2022000857 ze dne 2. 2. 2022 (KDF č. 22-001-00014) dodavatel ESKO-T s.r.o. IČO 
25333411 na částku 25 831 Kč vč. DPH za nákup kontejnerů 3 ks, uhrazena dne 4. 2. 2022 
výpis č. 6 (ČS a.s.), zaúčtováno na účet 558 (028), inv. č. 1661, inv.č. 1662 a inv.č. 1663 ze 
dne 4. 2. 2022 
- č. FVZ2022-0117 ze dne 3. 2. 2022 (KDF č. 22-001-00015) dodavatel OMS - MEDI s.r.o. 
IČO 46580379 na částku 63 488,70 Kč vč. DPH za nákup bifázického defibrilátoru, uhrazena 
dne 4. 2. 2022 výpis č. 6 (ČS a.s.), zaúčtováno na účet 042 (022), inv. č. 1660 ze dne  
4. 2. 2022 
- č. 2917965427 ze dne 7. 3. 2022 (KDF č. 22-001-00040) dodavatel Alza.cz a.s. IČO 
27082440 na částku 9 476 Kč vč. DPH za nákup kávovaru (7 999 Kč), rychlovarné konvice 
(626 Kč) a kávy (617 Kč) + doprava, uhrazena dne 9. 3. 2022 výpis č. 12 (ČS a.s.), 
zaúčtováno na účet 558 (028), inv. č. 1664 ze dne 9. 3. 2022, na účet 501 (902), inv. č. V558 
ze dne 9. 3. 2022 a na účet 501 (617 Kč) a 518 
- č. 220100320 ze dne 24. 3. 2022 (KDF č. 22-001-00042) dodavatel HOBBYCENTRUM 
Radotín s.r.o. IČO 03668363 na částku 36 188 Kč vč. DPH za nákup Vari kartáč zametací, 
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uhrazena dne 25. 3. 2022 výpis č. 14 (ČS a.s.), zaúčtováno na účet 558 (028), inv. č. 1666 
ze dne 25. 3. 2022 
- č. 2217 ze dne 22. 8. 2022 (KDF č. 22-001-00148) dodavatel Libor VITEŠNÍK IČO 
72464321 na částku 6 171 Kč vč. DPH za nákup plátna Banner, uhrazena dne 24. 8. 2022 
výpis č. 39 (ČS a.s.), zaúčtováno na účet 558 (028), inv. č. 1670 ze dne 24. 8. 2022 
Bankovní výpisy - předloženy ke dni 31. 8. 2022 (2x Česká národní banka, Česká spořitelna 
a.s. - běžné účty, 4x Česká spořitelna  - úvěrové účty) 
Účetní doklady - za měsíc srpen 2022 (doklady k bankovnímu výpisu č. 36 až č. 40) 
Pokladní kniha - předložena ke dni 31. 8. 2022 (příjmové a výdajové pokladní doklady  
č. 22-701-00001 až  22-701-00448) 
Pokladní doklady - za měsíc srpen 2022 (příjmové a výdajové pokladní doklady  
č. 22-701-00403 až  22-701-00448) 
Evidence poplatků - předložena ke dni 31. 8. 2022 (TKO, psi) 
Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku ke dni 31. 8. 2022 
Mzdová agenda - rekapitulace mezd za měsíc srpen 2022  
Odměňování členů zastupitelstva - platné pro rok 2022  
Účetnictví ostatní: 
-  Účetní závěrka obce za rok 2021 schválena zastupitelstvem obce dne 14. 4. 2022 
- Účetní závěrka příspěvkové organizace „Základní škola L. Svobody Rudíkov a Mateřská 
škola Rudíkov“ za rok 2021 schválena zastupitelstvem obce dne 14. 4. 2022 
Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací - sestaven a předložen ke dni  
31. 12. 2021 příspěvkové organizace „Základní škola L. Svobody Rudíkov a Mateřská škola 
Rudíkov“ 
Smlouvy o dílo - ze dne 11. 1. 2022, zhotovitel SOFI stav, s.r.o. IČO 25563114, předmět 
smlouvy "Revitalizace VN nad vsí", cena díla 588 900 Kč bez DPH (712 569 Kč vč. DPH), 
dokončení díla do 30. 6. 2022, zveřejněna na profilu zadavatele dne 11. 1. 2022 
- faktura č. 2316002 ze dne 30. 4. 2022 (KDF č. 22-001-00071) na částku 642 960,85 Kč  
vč. DPH, uhrazena dne 3. 5. 2022 výpis č. 21 (ČS a.s.), zaúčtováno na účet 042 (021), inv. 
č. 16 
- faktura č. 2316035 ze dne 30. 6. 2022 (KDF č. 22-001-00120) na částku 69 608,15 Kč  
vč. DPH, uhrazena dne 8. 7. 2022 výpis č. 32 (ČS a.s.), zaúčtováno na účet 042 (021), inv. 
č. 16 
Smlouvy o převodu majetku - Darovací smlouva (obec jako dárce) p. č. 536/4 o výměře  
62 m2 a p.č. 2225/2 o výměře 45 m2 v k.ú. Rudíkov ze dne 17. 1. 2022 (obdarovaný Kraj 
Vysočina, IČO 70890749) s právními účinky vkladu ke dni 19. 1. 2022, prodej schválen 
zastupitelstvem obce dne 17. 12. 2021, záměr prodeje zveřejněn od 12. 11. do 17. 12. 2021 
Kupní smlouva ze dne 9. 8. 2022 (prodávající M.Ž, Katovice) na nákup soustavy 
ozvučovacích reproduktorů Yamaha STAGEPAS 500 (5 000 Kč) a skládací teleskopické 
nohy pro držení reproduktorů 2 ks (1 000 Kč) v celkové hodnotě 6 000 Kč, uhrazena hotově 
dne 9. 8. 2022 výdajový pokladní č. 420, zaúčtováno na účet 558 (028), inv.č. 1668 ze dne  
9. 8. 2022 
Darovací smlouvy - Darovací smlouva (obec jako dárce) ze dne 31. 1. 2022 (obdarovaný 
Diecézní charita Brno IČO 44990260), finanční dar ve výši 32 000 Kč (bezúčelový dar), 
poskytnutí daru schváleno zastupitelstvem obce dne 21. 1. 2022, dar vyplacen dne  
31. 1. 2022 výpis č. 5 (ČS a.s.)  
Darovací smlouva (obec jako dárce) ze dne 4. 4. 2022 (obdarovaný Římskokatolická farnost 
Rudíkov IČO 64268764), finanční dar ve výši 200 000 Kč (bezúčelový dar), poskytnutí daru 
schváleno zastupitelstvem obce dne 17. 12. 2021, dar vyplacen dne 4. 4. 2022 výpis č. 17 
(ČS, a.s.) 
Darovací smlouva (obec jako dárce) ze dne 22. 4. 2022 (obdarovaný DIANA Třebíč, o.p.s. 
IČO 27668240), finanční dar ve výši 10 000 Kč (na rozvoj a provoz činnosti), poskytnutí daru 
schváleno zastupitelstvem obce dne 14. 4. 2022, dar vyplacen dne 22. 4. 2022 výpis č. 19 
(ČS a.s.)  
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím - Veřejnoprávní smlouva  
č. 1/2022 ze dne 1. 2. 2022 uzavřena se spolkem FK Rudíkov IČO 70875049, dotace ve výši 
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120 000 Kč na údržbu travnatého hřiště a činnost fotbalové mládeže v roce 2022, žádost  
ze dne 10. 12. 2021, poskytnutí dotace a uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce 
dne 17. 12. 2021, smlouva zveřejněna na úřední desce s dálkovým přístupem dne  
2. 2. 2022, dotace vyplacena dne 2. 2. 2022 výpis č. 6 (ČS, a.s.), vyúčtování poskytnuté 
dotace do 30. 1. 2023 
Veřejnoprávní smlouva č. 3/2022 ze dne 1. 2. 2022 uzavřena se spolkem Myslivecký spolek 
Rudíkov IČO 48526916, dotace ve výši 27 000 Kč na zajištění činnosti a materiální podporu, 
žádost ze dne 15. 12. 2021, poskytnutí dotace a uzavření smlouvy schváleno 
zastupitelstvem obce dne 17. 2. 2021, dotace vyplacena dne 2. 2. 2022 výpis č. 6 (ČS, a.s.), 
vyúčtování poskytnuté dotace do 30. 1. 2023 
Veřejnoprávní smlouva č. 4/2022 ze dne 2. 2. 2022 uzavřena se spolkem FK Rudíkov  
IČO 70875049, dotace ve výši 600 000 Kč na nákup posilovacích strojů a vybavení 
posilovny, žádost ze dne 15. 1. 2022, poskytnutí dotace a uzavření smlouvy schváleno 
zastupitelstvem obce dne 21. 1. 2022, smlouva zveřejněna na úřední desce s dálkovým 
přístupem dne 2. 2. 2022, dotace vyplacena dne 8. 2. 2022 výpis č. 7 (ČS, a.s.), vyúčtování 
poskytnuté dotace do 30. 1. 2023 
Dohody o provedení práce: 
- ze dne 1. 7. 2022 (údržba veřejného prostranství, os. č. 221), sjednána odměna  
110 Kč/hod, předložen výplatní lístek za červenec 2022 (55 hod), vyplacena dne 10. 8. 2022, 
výdajový pokladní doklad č. 422 
- ze dne 1. 8. 2022 (úklid veřejného prostranství, os. č. 218), sjednána odměna 110 Kč/hod, 
předložen výplatní lístek za srpen 2022 (77, 5 hod), vyplacena v září 2022  
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - konaného dne 17. 12. 2021, 21. 1. 2022, 
14. 4. 2022 a 8. 7. 2022 
 
Při druhém dílčím přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti: 
 
Střednědobý výhled rozpočtu - návrh na roky 2024 až 2025 zveřejněn na úřední desce  
a internetových stránkách obce od 30. 11. do 31. 12. 2022, schválen zastupitelstvem obce 
dne 16. 12. 2022, schválený střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn dne 19. 12. 2022  
na internetových stránkách obce, na úřední desce zveřejněno oznámení, kde je zveřejněn  
v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do listinné podoby 
Rozpočtová opatření - schválena starostou obce (pravomoc starosty k provádění 
rozpočtových opatření schválena zastupitelstvem obce dne 2. 11. 2018 a dne 15. 10. 2022): 
- č. 9 dne 1. 9. 2022, zveřejněno dne 1. 9. 2022  
- č. 10 dne 1. 10. 2022, zveřejněno dne 1. 10. 2022  
- č. 11 dne 1. 11. 2022, zveřejněno dne 1. 11. 2022  
schválená rozpočtová opatření zveřejněna na internetových stránkách obce, na úřední desce 
zveřejněno oznámení, kde jsou zveřejněna a kde je možno nahlédnout do listinné podoby 
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2022  
(výkaz zpracován ke dni 19. 1. 2023) 
Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2022 (účetní výkaz zpracován  
ke dni 17. 1. 2023) 
Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2022 (účetní výkaz zpracován ke dni  
17. 1. 2023) 
Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2022 (příloha zpracována ke dni  
31. 1. 2023) 
Kniha došlých faktur - předložena ke dni 31. 12. 2022 (faktura č. 22-001-00001  
až 22-001-00255) 
Kniha odeslaných faktur - předložena ke dni 31. 12. 2022 (faktura č. 22-011-00001  
až 22-011-00022) 
Faktura - č. 2201000254 ze dne 7. 9. 2022 (KDF č. 22-001-00178) dodavatel P & L, spol. 
s r.o., IČO 00351504 na částku 479 160 Kč vč. DPH za nákup traktoru KIOTY, uhrazena dne 
9. 9. 2022 výpis č. 042 (ČS a.s.), zaúčtováno na účet 022, inv. č. 1674 
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Bankovní výpisy - předloženy ke dni 31. 12. 2022 (Česká národní banka 2x, Česká 
spořitelna a.s. - běžné účty, Česká spořitelna 4x - úvěrové účty) 
Účetní doklady - za měsíc prosinec 2022 (doklady k bankovnímu výpisu ČS a.s. č. 56 ze dne 
1. 12. 2022 až č. 60 ze dne 31. 12. 2022) 
Pokladní kniha - předložena ke dni 31. 12. 2022 (příjmové a výdajové pokladní doklady  
č. 22-701-00001 až  22-701-00630) 
Pokladní doklady - za měsíc prosinec 2022 (příjmové a výdajové pokladní doklady  
č. 22-701-00590 až 22-701-00630) 
Evidence poplatků - předložena ke dni 31. 12. 2022 (TKO, psi) 
Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku ke dni 31. 12. 2022 
Inventurní soupisy majetku a závazků - ke dni 31. 12. 2022 
- Plán inventur ze dne 31. 12. 2022 
- Prezenční listina ze školení inventurní komise ze dne 31. 12. 2022 
- Inventarizační zpráva ze dne 5. 2. 2023 
Mzdová agenda - rekapitulace mezd za měsíc prosinec 2022  
Odměňování členů zastupitelstva: 
- platné pro období září 2022 
- platné pro období říjen až prosinec 2022, schváleno na ustavujícím zasedání zastupitelstva 
dne 15. 10. 2022 
Smlouvy o dílo - Smlouva o dílo č. 3201 ze dne 21. 7. 2022, zhotovitel SOFI stav, s.r.o., IČO 
25563114, předmět smlouvy "Rekonstrukce střechy - kabiny" (FV02525.0015), cena díla  
205 510,88 Kč bez DPH (248 668,16 Kč vč. DPH), dokončení díla do 30. 9. 2022, faktura 
č. 2316087 (KDF č. 22-001-00179) ze dne 26. 9. 2022 na částku 248 668,16 Kč vč. DPH, 
uhrazena dne 29. 9. 2022, výpis č. 045 (ČS, a.s.), zaúčtováno na účet 042 (021), inv. č. 1281 
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod): 
- Kupní smlouva (obec jako prodávající) p. č. 2231/5 o výměře 54 m2 ze dne 14. 9. 2022 
(kupující společnost LIBER IČO 49447921) s právními účinky vkladu ke dni 19. 9. 2022, 
prodej schválen zastupitelstvem obce dne 2. 9. 2022, záměr prodeje zveřejněn  
od 14. 7. do 10. 8. 2022, kupní cena ve výši 10 800 Kč uhrazena dne 14. 9. 2022 (příjmový 
pokladní doklad č. 22-701-00463) 
- Smlouva o převodu vlastnictví k majetku České republiky č.j. HSJI-99-71/E-2022, 
předávající Česká republika - Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina IČO 70885184  
ze dne 27. 9. 2022, předávaný majetek radiostanice vozidlová (účetní hodnota 80 927,11 
Kč), zaúčtováno na účet 022 (inv. č. 1672), radiostanice ruční (účetní hodnota 41 782,20 Kč), 
zaúčtováno na účet 022 (inv. č. 1673), nabíječ jednonásobný (účetní hodnota 4 933,43 Kč), 
zaúčtováno na účet 028 (inv. č. 1671)  
Smlouvy nájemní - ze dne 31. 10. 2022, nájemce Zásilkovna s.r.o. IČO 28408306  
na pronájem části pozemku p.č. 2247/1 v k. ú. Rudíkov o výměře 0,84 m2, záměr pronájmu 
zveřejněn od 18. 7. do 3. 8. 2022, schváleno zastupitelstvem dne 2. 9. 2022 
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - Smlouva o poskytnutí dotace 
FV02825.0015 z Fondu Vysočiny, program „Obnova venkova Vysočiny 2022“, uzavřena dne 
30. 3. 2022, poskytnutí účelové veřejné finanční podpory ve výši 127 000 Kč na realizaci 
projektu „Rekonstrukce střechy budovy bývalých kabin za školou“, žádost o poskytnutí 
dotace ze dne 1. 2. 2022, závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnuté dotace ze dne  
11. 11. 2022 
Dohody o provedení práce: 
 - ze dne 1. 11. 2022 (ilustrace kroniky, os. č. 172), za listopad 2022 sjednána odměna  
4 000 Kč, vyplacena v hotovosti dne 9. 12. 2022 výdajový pokladní doklad č. 22-701-00600 
- ze dne 1. 12. 2022 (kronikářské činnosti, os. č. 167), za prosinec 2022 sjednána odměna  
2 000 Kč, vyplacena v lednu 2023 
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - konaného dne 2. 9. 2022, 15. 10. 2022  
a 16. 12. 2022 
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