Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
podle ,z,ákona č. 9312009 Sb., o auditoreclr a o ztrrěIrě některých zákoIlů, ve ztrělrí pozdě.jších
předpisů, ar"rditorského standardLr č. 52. dalšíchrclcrzatltrlích přepisů vyclarrýclr Korrlorou
aLrditorů Českérepubliky, pocllc ustanovelrí qS 42 zákorra č. 128l2OO0 Sb., o obcíclr (obccní
zťízctlí).ve znění pozdě.jších předpisů a podle ustanoveIrí § 10 zákorra č. 42012004 Sb.. o
pt'ezkounrávárrí lrospodařetrí ťlzetntiích satlosprávtrých celkťr a dobrovolných svazků obcí, ve
znčrrípozdě.išíclr předpisťr (dále.ierr z.ákon č. 42012004 Sb.).

pro Územní samosprdvný celek
obec píšto
za období od 1.I.2021do 31.12.2021,

l.

všnoBpcNÉ]lNFol{MACIl

Ntizcv provčřovanóho subjelrtu :
Obcc Píšt',C)pavská 5812,,747 18 l)íšt',IČ: 00300560

Statutární orgán územníhosamosprávného cclku (dálc jen ,,územní cclck('):
Starosta Bc. Daniel Ficlrr-ra
Auclitorská společnost: Moravskoslezský audit, s.r.0., č. oprávnční523
.Imóna osob provádějících přezl<oumání hospodařcní územníhocelku:
lng. .Iatra lJrbarrčíková, auditorskó oprávnění č. 1941
Ing. Pavla Seidlová, auclitorskó oprávnčníč.2114
I]arbora Macháčová, zantěstnalrec auditorskó společnosti

Vymczení pravomoci auditora k provcclcní přczkoumání hospodařcní územníhocclku:
ALrclitorská spolcčrrost provcdla př,czkor-rnrání hospodařcrrí ťrzcrnrTíl-ro celkr-r v souladu
ustanovcnínr § 4 odst. J z,ákona č. 420l2004Sb., ustanovenít-t-t § 2 písrrr. c) zákona

s

o

ar-rditorech.

Místo přezkoumání: Obecní úrř,ad Píšt'
C)věřovanó období: rok202I, od 1.1. do 3l .12.2021

()bdobí, vc ktcróm bylo přczkoumání hospodařcní úzcmníhocclku provcdeno:
Přczkor"rrrrání lrospodařcní proběhlo drlc 1)1.2021 a 31.1,2022

[JrČenízahájcní a ukončcnípřezkoumání hospodaření územního celku auditorskou
spolcčností:
- prrlní čitttrost attditora, ktcrolt byla or,či,ovacízal<áz,|<az,ahá.icna: zaslání scznamll podkladů
pro přezkorttrrání lrospodař,errí. den provcclení 28.1.2022
- posleclní čirlrrost altditora tla ovčřovací ,lltkázsc předcháze.jící rlyhotovcní zpritvy: kontrola
výpočtLr porrrěrových Lrkazatelů, den provcdctrí 9,5.2022

II.

pŘttntltň:,r pŘl:,zrouMÁr,,{i

HospoDnŘnllí

Přcdtrrěterl přezkor"rniálrí .isou podlc ttstalrovení § 2 odst. i zákona č. 42012004 Sb. ťrdajc o
ročnítnhospodař,ení, tvoř,ící sor"rčást závěrcčrrélro ťrčlLrpodlc § 17. odst.2 a 3 zákolra č.
25012000 Sb. o rozpočtových pravidlech ťtzcnlních rozpočtťlvc znění pozdčišíchpředpisů, a
tO:

a)

plrrčrrípříjnrťr a výda.jťr rozpočtu včetrrě perrěžriíclroperací, týka.iícíchse rozpočtovýcll
prostř,edkťr,

c)

í'tnančníoperace. týl<a.jícísc tvorby a použitípcrrěžrrích 1bndů.
rráklacly a výnosy podnikatclskó čirrnosti ťtzenrnílro cclklt,

ct)

pe

b)

něžItí()pcracc, týka.jícísc sdrLržerlýclr prostřcdků vyrlakládzirrých lla záklaclč
snllouvy r-trezi dvčtna nebo více útzet-t-tlrínri celky, anebo na základč snllouvy sjinýrni
právnickýn, i rrebo fyzickýni osobarli,
c) l'tnatlčníopcrace. týka.|ícísc cizích zdro.jťr vc snlyslu pl:ávrríclr přcdpisů o útčetIrictví,
0 Iros1lodař,crlí a nakládárlí s prostřcdky poskytnLrtýnli z Národrlího ibIrdLr a s dalšírlri
prostřodky zc zahraničíposkytnr"rlýrr-ri rrzr záklaclč Ilczinárodníclr sInlltv.
vyťrčtovánía vypořádání flnančrríchvztaliťr kc státtrírrrlt rozpočtu, k rozpočtťrrrl kra.iťr,
k rozpočtťrrrr obcí, k jinýnr rozpočtůnr,ke státnínr lbndťtnr a k dalšímosobánl.
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Předrněterrr př"ezkor"rmárrí v sor-rladlt s ustanovenínl §
dále oblasti:

2 odst. 2

z,ákr;na

č, 42012004 Sb.

a) nakládárrí a lrospodaření s nra.jetkcll ve vlaslnictví ťtzctllníhoccll<u,
b) nakládání a lTospodař,errí s rrra.ietkenl státu, s nírnžlrospodaří ťtzetrrní cclck,
c) z,adávátlí a r"lskutečriování veře.jnýclr z,akázek. s vý.iinrkoLr ťrkonťt a

jsoLr

postr.rpťr

př'czkoulrlaných orgálrenr dohledr-r podlc zákorra č, 134l2016 Sb., o vcřc.irrýclr
,zakázkách, ve znčnípozdě.jších přcdpisů,
d) stav polrledávek a ,z,áva,zků a r-ral<ládání s ninri,
c) rttčetríz,azávazky í)zických a právnických osob,
f) zastavoválrí rlovitýclr a rrer-r-rovitýclr věcí vc prospěch tř,etíclr osob,
g) z,řiz,ování včcrrých břemen k maietku ťtzemnílro cclkur,
h) ťrčetnictvívedcné ťtzetnnítrr celkcrrr.
i) ovčř,cníponlěrtt cllr"rIrr-r úzetlního cclkr-r k prťrrlěrr"r .jclro příinů7,a posledrlí 4
rozpočtovó roky pocllc právr'í|-ro přcdpisLr Lrpravr"rjícíl-ro rozpočtovott oclpovčdIrost

lIt. [ILEl)ISKA PŘI.]ZKO[JMÁNÍ IIOSPODAřrnNÍ
Přcdmět př,ezkoumárrí podle ltstatrovení § 3 zákorra č. 42012004 Sb. (viz boct Il, íéLozprávy')
se ověřLrje z hlediska:

a)
b)

c)

d)

c,lodržovárií povinností stanovcnýclr zvláštrrínTi právrrílrri přcdpisy.
souladtt lrospodařerrí s finančt-tími prostřcdky vc srovnání s rozpočtclrl.
dodržcníťrčeltrposkytrrr-rté dotace ncbo návrattló t-tnatrčnívýporl'oci a podrrrínck.je.jich

potržití

věcrré a fbrrrrálrrí správnosti dokladťl o přezkoumávaných operacícl..
Právrrí pr'edpisy potržité př"i pr'ezkoumání lrospodař,errí pokrývajícívýše uvedcná lrlccliska.jsoLr
r,lvedeny v pří|oze A, l<terá.ic rredílrTotr součástítéto zprávy,

lV. DtlF-INoVÁxÍ onpovtilnNos,rÍ
Za

hospodai,errí. ktcró bylo př,cdrěterrl přczkour'-rání
ílrrančrríchvýkazcclr. je odpovčdrrý ťrzerl-rrrí cclck.

a

z,a.|elro zobraz,ení v ťrčetnícha

Našíúlohor: .ic,

t-tzt z-ákladě provcdcrlólro přczkounlárlí hospoclařcrlí" vydat zlrrávlt o výslcdl<Lr
př,czkoltnlání lrospodaření. V souladr-r sc zákonctrr o auc,litotcch a lltickýnl koclcxelll přiiatýnr
Komorou auclitorťr Českércprrbliky .|srrrc rra ťtzenrtlítn celku trezávislí a splrrili .isrrre i c,lalší
etické povinnosti vyplýva.jící z r-rvederlých pl'edpisů. Rovnčž.isrrresplrrili požadavky týka.iící
se ř,ízcrrí l<vality stallovené nlezinárodnírrl starrdardem pro Ť,íz,eníkvality ISQC 1.
Přczkotrrrrárrí lrospoclařerrí .isrnc ptovcdli v souladlt sc zákolletl:r č. 9312009 Sb., o ar-rditoreclr.
airditorskýrrr standardct-tl č. 52 a c,lalšílrlirelcvatrtnínri přcpisy vydarrýnri Kolrloror.r ar_tditorů

Ceskérepr-rblikyasLlstalloverlínri §2,3alOzákolnč.42012004Sb,Vsor-tlaclr_tstčIrrito
př'edpisy .jsme povirrrri dodržovat etické normy a naplánovat a provést př,ezkour-tlání
hospodai,errí tak, abyclronl získali omezenoll .jistotr"r, zda hospodaření ťtzctlrrrího celkLr jc
v souladlt s hledisky pt'czkoumání lrospodařerrí (viz bod III. této zprávy).

v.
Za

nÁnlctlvÝ nozszrll pRACi
ťrčeler-rll,ykorrání př,ezkoLrllárrí hospoclař,ctrí ťtzc1-l-tt-tílro cclkLr

a vyjádřcIrí zirvěrr-r zprávy o
výsledkLr přczkor"rrlání hospodařcní byly poLržity postltpy ke shromáždčrrídostatečnýclr a
l,l'iodrrýclr clůkazních infbrnrací. 'I'yto ptlstLlpy se svýnr clrarakterenr a načasovárrím lišíod
postLrpťr prováděnýol"l tl z,akázky poskytLr|ící přinrěřcnott,iistotr"r a nTa.jí nretlšírozsalr a.isou
attditorclt aplikovárry rra zák]adě.jclro odborrrého úrsLrdku včctně vyhodllocení oblastí, v rrichž
.jc Lr př,ccirrlčttr přczkounlátrí bospodař,crrí pravdčpodobrlý yýskyt r,ýznatnných (rllatcriálníclr)
chyb a rledostatkťl. Při vylrodnocováIlí těcbto oblastí attcJitor bcrc v útvalru vnitřní kontrolIrí
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systólT] územtlílto celktr. Porržitó postLrpy zabl,rruií výběrový zpťrsob šett'enía výz,namnost
(nratcrialittr) .iednotlivých skr"rtcčností. Míra .jistoty získarrá u přezkor"tnlání lrospodař:errí .ic
tutdíž,významrrě nižšínež.jistota, která by byla z,iskána provec,lcnín ,zakáz,ky poskytLrjící
přirněřerroLr

.j

istotr-r.

()značerrí všcclr doklaclťr a.iiriýclr rrrateriálů vyLržitých při přezkout,lrání hospodařcrrí ťtzcnrnílro
cclktr .je uvedetro v sanrostatrró přílozc C, která .|e rrcc,lílrror"r součástítóto zprávy. V rárlrci
přezkottrrrání lrospodař,errí svazkr"r činil aLrditor i dalšíkroky a vyr"ržíval i dalšíinlbrrtrace, ktcró
no.j sou soirčástítohoto označcrlí.

vl. zÁvlin zpRÁvy
A.

B.

o vÝSLI,]DKu pŘpzxouuÁr,qí HoSpoDAŘr,:,xí

Vlljticlření k ,s,oulctclu ho.s1locluřcní

s,

hlatli,sk1l přczkotttltciní ho,s:pocluření

Na základč námi provcdenóho přczl<oumání hospod:rření územníhocelku ()bcc
PíŠtojsmc nezjistili ž,ár]nó skutcčnosti, lrtcró by nás vcdly k domněnce, žc
přezktrumávanó hospodaření ncní vc všcch významných (matcriálních) ohlcdcch
v souladu s hledisky přczkoumání hospodařcníuvcdenými v bodě III. tóto zprávy.
I/y.jciclření ohleclně c:hllfi g neclrl,s,latkt:i

Zákorr č.42012004 Sb. stanclví, arbychorn vc zprávč rrvcdli l,ávět, pocllc Ltstanovcrrí § 10
odst. 2 písrl. d) a odst. 3 citovanóho zitl<ona. ]-oto Ltstanovcrrí vyžadr_tjc, abyclror-tl ve svó
zprávč o výslcclkLt př,czl<or.tnrállí lrospodařcní r-rvcdli. zda při př,ezkor,ttrrálrí lrospodai,cní
byly ziištčllychyby a rrcdostatky a v čct-tl případrlč spočívaly.aLc,l be,t, olrlcdr_r na.jc.jich
význatltlost (trlaterialitLr) a.ic.jich vztalr k hospodařcní (úrzenlrrílro cclkrr).iako cell<r"r.

Při

přezkoumziní hospodařcní úzcmníhocclku C)bcc Píšt'za

rok 2021

.jsme

ncz-.iistili Žác]nó ncopravcné chyby a ncdostatky. Vcškcró zjištěnéchyby byly
napravcny přcd vydáním tóto l,právy. Při přezkoumání za rok.2020 takó nebyly
zjiŠtěnyŽádné chyby a ne<Iostittky, proto nebyla obec povinna přijím at žádnzi
opatřcní. Pří dílčímpřezlrtlumání za rok 2021 byl zjištěn ncdostatek, popsaný ve
zprávě o dílčímpřezkoumriní hospodařcní, k nčmužpři.jala obec opatření.
{Jlxlzorně

n

í na př ípuclnti r izi ktt

Rizika, ktcrá by mohla mít negativní dopad na hospodařcní obce
v budoucnosti, ncbyla z,iištěna.

Píšt'

D.

Poclíl pohlecltiyck u zavuzkti nu rozyločl.u úzenlníhtlcelktt u poclíl zu,s,lul:en.ého mujetktt
ku úzenlníhocelku
Podíl pohledávek na rozpočtu
nu Ce lfulvél11 nlu,

A

Vylnczcní pohledávck

-

dlouhodobé poh|cdávl(y nctto (poLrzc splátl<y do

3 892 0_50 Kč
l

l

94(; 025 Kč

rol<Lr)

-

B

A/B*

l00o^

Cclkern dloLrhodobé poh Iedávky
l<rátkodobó pohledávl<y (účet3 l 1,3 l5) netto

Vyrneze ní rozpočtových př,ijmů
- příjnry po konsolidaci
- ,t.lsl< z, hospodářskó činnosti po zdanční

l 946 025 Kč
l 131 190 Kč
58 290 000 Kč
.58 290 000 Kč

0Kč

Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu

6,32 "ll

Podíl závazků na rozpočtu
C

Vymezení ,závazl<tl

-

B

C/B* l00oh

dlouhodobé z,ávazl<y (pouze splátky do
Ce kenl d louhodobé z,áv az,l<y
krátl<odobé závazky
l

(účct32 l .33 l .33(l,]37,342,343,34.5)
Vy Irr ez,en í rozpočttlr,Ýc lr p ř,íj nr ťr
- přílnly po lionsolidaci
- z)sl< z hospodářsl<é činnosti po zdanční
VÝrločet podílu závaz|<ů na rozDočtu

l

5

22l 060 Kč

42l05l0Kč

roku)

206 840 430 Kč

l 0l0

.550

Kč

290 000 Kč
58 290 000 Kč
5tJ

8.96 oll

0Kč
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podíl zastavcnóho maietku na cclkovém maietku
VyIllezen í zastavcného

D
L.

D/EE

l00%

rnaietl<tr

Vynlezení nrajetku pro výpočet ukazatele
Výpočct podílu zastave ného nraietku na ccll(ovéln maletl<u

0Kč
0Kč
0

nÁ,

D.

V1llticlření k poměru clluhtt územní.ho celku kpměrlt f eho př"ífnui,t z(l posleclní čtytli
rozpočlové roky ryldle prcivníhtl pt|eclpi,s,tt tqlruvltf ícíhorozpočtovtltl oclpovětlrulsl

Zákon č. 42012004 Sb. stanoví, abyclrom v našíz,právě r-rvedli výrok o tom, že dlulr ťlzenrnílro
celkr"r r-repř,ekročil 60 % prťlnlěrrr jelro příjnrůza posledlií čtyři rozpočtovó roky, V opačnénl
pr'ípadč.jsnrepovir-rni ur,ést, o kolik dltrlr ťlzeml-rílro celktr přckročilprťrrllěr.ieho příjrrrťr.

Dluh úzcmníhocclku překročil 60 "l, průmčru.icho příjmů za poslední čtyři rozpočtovó
roky.
VII. DALŠitxpoRnlncn
Stanovisko obce k návrhu zprávy o výslcdku přezkoumání hospodzrřcní
Přílolrou této zprávy 6 r,ýsledcíclr přczkourrlání hospoclař,er-rí.ie, v soulaclr.t s ustanovetlínr §
písm, c) zákona 42012004 Sb., i píserlnó statrovisko úrzetrrtrílro celkr-r k rrávrhr_r zprávy
výsledkrr př,ezk or"rmárií lT ospodařerrí,

7

o

Vyl-rotoveno dne : 10.5.2022

Názcv ar_rditorskó společrrosti: Moravskoslezský ar-rdit, s.r.o.
()právrrčIrí č. 523
.Inréno a příjmcní attditora, ktcrý rzypracoval zprávu
.jnrérlctn atrditorskó společnosti: Ing. .lana IJrbančíl<ová

()právrrěrrí č. 1947

rer
§et

Q§ru*u.ý

Podpis auditora:

'/,práva pro.jednárra
se statutárnínl orgáncnl ťtzctlltrího cclkLr drre

Zpráva pl'edárra statutárnírnu orgánu ťlzetntrího celklt dne

_

,.{a
",/

p.1-

,

Ing. Jana Urbančíková

auditor

Bc. Daniel ['ichna
StaloSta

Stlánka 5 Z l0

l'řílohy zprávy
Příloha A

Příloha I]

Příloha C

o

výslcdku přezlroumání hospodaření:

Přchled právníclr předpisťr,.ie.|ichž soulad s přezkounlávarlýrn hospodař"errírrr
allditor ověr*il
Stanovisko statutárního orgántt obce dlc požadavkLr r-tstanovcl-tí § 7 písnl. c)

,zákona č. 42012004 Sb.

Oztračcrrí všeclr dokladů a .jiných nratcriálťr využitých při přezkoumání
lrospodařerrí

Příloha I)

Dopis k přezkoulrlárrí lrospodaření
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Příloha A

Přclrlcd právních přecllrisů. s nimiž autlitor u nř,ezkoumávanóho hospotlařcní ovčřil soulrrd
Při provádčrtí př,czl<oLtlllárlíhospodař,crlíaLrditot,ptlsotrdil sottlad hospodaření s rrásledLrjícírliprávnínri
přcdpisy popř. s .ie.iich vybranýnr i trstanovctl ínl i:

,

zákonenr č. 42012004 Sb., o přezkottlllávání hospodaření ťlzetlníclt santosprávrlých celků a
dobrovolrlých svazků obcí, ve znění pozclě_|ších předpisů,

vyhláškou č.5l20l4 Sb., o způsobLr. tcI,tníneclt a rozsaltLt úda,|ti předkláclaných pt,o hodttoccní
plnění státního rozpočttt, rozpočtůstlrtrlích 1'onclů, rozpočtůútzelnnícIt szrtrlosprávllých celků,
rozpočtŮ dobrovolrlých svazl<ů obcí a rozpočtůRegiolrálllích rad regionů soudržtlosti, která
provádí některá rtstallovetlí zál<ona č.2lBl2000 Sb., o rozpočtových pravidleclt a o zllěrtě
nčkterých sorrvisc.jících zákonů (rozpočtová pravidla), ve zrlěrtí pozdě.iších předpisů,

- zákottell,1 č.23l20l 7 Sb, o pravidleclt rozpočtové odpovčdnosti,
- zákolletrl č. 89l20l2 Sb., občanský zákotlíl<,
, zákottenl č. 90120l2, o obchodních společtlostech a drtržstvcch (zákon o

obclrodrríclr

l<orporacíclr),

zákolletl: č.26212006 Sb., zákollíl< práce , ve zllčtrípozdě.jšíchpředpisů,

zákottcnl č.25012000 Sb. o lozpočtových pravidlcch ťtz-crltlíclr rozpočtů,ve znění pozdě.iších
přcdpisů, a soLrviscjícínriprováclčcínri právnírni přcdpisy:

,

vyhláškou č.32312002 Sb. o rozpočtovésl<laclbě ve znění pozdě.jších předpisů,
zákolteln č.563/l99l Sb. o účctnictví,ve zllěllí pozdě.jšíchpředpisů, a soLrvise.jícínriprováclěcínri
právnínri předpisy:
vyhlášl<oLr č.41012009 Sb., l<terclLr sc provádč.jí rlěl<terá ttstanovení zákorla č.563il99l Sb. o
ťrčetnictví,ve znčttípozdě.jšíchpř,edpisů, pro něktcró vybratlé účetrrí.jedrlotliy,
vyh|áškoLr č.383/2009 Sb., o ťrčctrríchzáztlanlccIl v techrlickó íbrrně vybrarlých ťrčctních.ir:drlotcl<
a.je.iich předávánído centrálttího systétnu účctníchinlbrnrací státLt a o požaclavcíclr rra teclrnickó a

-

smíšerléfortny účetníchz,án"larrlů (tcchnická vyhláška o účctníchzáznatlecll),
českýnri ťrčetnímistarrdardy pro llěl<tcró vybrané účetlríjednotky,které vedoLr ťrčetnictvípodle
vyhlášl<y č. 4l 0/2009 Sb.,

zál<otletll

č. l2Bl2000 Sb. o obcích, vc ztlčrlípozdě.išíchpicdpisťr.

vylrláškou č.210l2010 Sb. o illvctltarizaci lna.jetlitr a

z.ávaz)<ů.

vYhláškou č.220l20l3 Sb., o požadavcích tta scllvalovárrí účellríchzávčrel< některých vybraných

,

ťrčetrrích_jcdnotek,
zál<otletl-t

č.l34120ló Sb. o

z.adávát,lí r,eřcjllých zakáz,el<,,

zákotlcttt č,243l2000 Sb. o 1,ozpočtovérll itt,čcllívýnosťr llčl<terých clattí ťtzctllttíIll satl-ti,lspt,ávrlýrn
a ttěl<terýtn stiittlíll íbndťrrn (zál<on o rozpočtovént rtrčctlídarlí). ve znčnípozclě.jších

cell<ťlm
pi'ecl

p

isťr,

zál<clnenl č.24812000 Sb. o podpoř,e lcgionálního I,ozvoje,

, zákollell č.3201200l Sb.,
zrlčrlípozdě.jších přcdpisů,

-

o finančníl<ontrole ve veře.jné správě a o ztrrětlč rrěkterých zál<ottů. vc

zákonett't č.340120l5 Sb, o zvláštrrích podrnínklrch ťtčirttlosti rlčl<tcrých strrlttv. Lrvcře.iňování
těchto stlrlttv a o registru stlllltv (zákon o lcgistrtt snlIuv)
trai'Ízetrínlvlády č.56412006 Sb, o platových ponlěrecll zanrěstnatrců ve veře.jných sltržbách a
správě. vc ztlělrí pclzclčjšíchpřcdpisťr, prováclě.iící některá ltstatlovellí zál<otta č.26212006 Sb,,
zltkotlíl< prácc, ve zrlčnípozdě.jšíclrpřcdpisťr.

-

llařízcrlírl vlády č.37l2003 SLr., tl odrrlčtlách za výkorl íitlllicc člerlťlrrlzastLrpitclstev.
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Příloha B
()bac Pí,št',()pttl,,skú -i8/2, 7./7

l8

Pí.šť,K\; ()0300560

Moravskoslezský audit, s.r.o.
Čs. t.cgií 305811
702

00 ()strava

2

V Píštidne

12,5.2022

§lalpytskq §!a!u14,r!r9 !1glnLr k návrhLr,zpÉvy_q przko_uuátu_bpspoda1e11j

K rrávrlru zprávy o přezkounrání hospodaí,enízarok202l

tretrrárrl př,iponínky.

podpis stattrtárn íIro orgárt

Lt
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Příloha C
Seznam př,ezkorrmávanÝch písemností

1.

Plnění rozpočtu
- Rozpočtový výhled na období 2020-2023
- Schválený pťrvodní rozpočet r-ra rok 2021
- 7 rozpočtovéopatření z,a 1-1212021
* Yýkar,llin 2-12M k 31.12.2021
- Sr-rrlouvy tra poskytntrtí příspčvkůz rozpočtir,.ie.jich schválení zastupitelstvenl
- Pohyby tla účtlr572 a ťrčetnícloklady k rlirn

-

2.

o

ZaStLlpitclStVerr,)

poskytrrLrtí lrávratnýclr í-rnarrčníchvýpotllocí, .ieiich schválení

Polryby na ťtčttt462 a ťrčetrrídoklady k rrirn
Závěrečný ťrčetza rok 2020 a.jeho schválení zastr.tpitelstvenr

l'inančníoperace týkajícísc ;rcněžnich íbndů
- lttvcntarizacc k 31,12.202l a pohyby na ťlčtcclr401 a 419 a úrčetnídol<lady k nitrr za l-

3.

1212021

Pohyby r-raťrčlcclr 401 a419 a vybranó ťrčctrrídoklady k nit-n z,a1-7212021
Sn-rěrnice o sociáltlítn fonclr"r obce č. 312018
Srněrnice o lrotldu obrrovy vodol-rospodářskélio rnajetkr-r č. 112020

podnikatelskáčinnost
7,ápisy z rady a zastLtpite lslva l,a 1-1212021

4.

Peněžní operace týkajícísc stlružcných prostředkrl
Z,ápisy ,t, racly a zastLrpite lstva za 1-12l202l

5.

F'inanční0perace týkajícísc cizích zdrojů
Z,á;lisy t, rady a zastLrpitelstva z,a l -l2l2021

6.
1.

Snrlottvy

Dotace zc státního rozpočtu, od krajů a obcí, tlotace z [l[J
Dotačnístlt louvy, rozltodtlLttí o poskytrttrlí dotací, vyúčtováníc|otací
Pohyby na účtLr672,403 a účetnídokladyk ttinl za rok 202l

Nalrlátlání a hospodaření s ma.jetkem
Zprávy o veře.jlroprávllíclt korltrolách příspčvl<ovéolgarlizacc v rocc 202l

,

Yýl<az,y příspěvl<ovó orgatrizace z,a rok 2021
Přírůstl<y na.jetkLr v roce 202l ťrčctItídoklady nad 40 tis.

Kč

v roce 2021 z,aúčtovárlía schválerlí prode.iů zastupitelstvenl
Polryby na tnajctkových ťrčtechtř.0 za rok 202l a ťlčetrlícloklady k ťrčetrlírlpřípadůnr nad 40

l.Jbytky

nta.ietl<tt

tis, Kč

Seztlalll odpisů a rozpLrštčrrípclclílťrtratlsfcrů l.a rtlk 2021
Pohyby tla útčtechLr účtů40l, 5ll. 55], 556, 557, 55tt, 646,641 a účetnídoklady k úrčetrlínl
případům nad 401is. Kč
Z,ápisy

z,e

zaslttpitelstva a rady za obclobí rol<Lr 202l

Invcntarizačníz,pt,áva

l<

31

,12.202l

7,ápisy z lrorltrol státníclr illstitLrcí nl rok 202l

8.

7,ttltiváni a uskutcčňování r,eř"c.iných zrrkázck
7.ápisy zc zastLtpite lstva a rady za rol< 202l

-

DokLttlerltace k veře.jnýnr l,al<át,kárn,.
I{ete rrčtlílrádrž Píšt'

-

Rekonstrukce povrclrLr cllodníkr"t v celttrtt obce Píšt'
Oprava povrchu l<otnunil<ací Koll<ova, K dolku, l( rrrlýnl<Lt, v

l<.ú. Píšt'
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9.

Pohledávlry a závazky
NeLthrazerlé polrlcdávky a závaz.ky k 31.12.202l
Opravnó položky l< tleltltrazetrýrn pohledávkánl na účtul94 k 31.12.2021
Z,ápisy ze zastLtpitelstva a rady za rok 202l

10. llučeni zazávazky jiných osob
Zápisy ze zastupitclstva a rady

z,a

rok 202l

l1. Zastavený majetelr

-

12.

Zápisy ze zastupitelstva a rady za rok2021

Věcná břenlcna
l lvidellcc oprávrlčlrých i povinných věcnýclr bř.etnetl

13. ť]četnictví

-

Obratová př,edvaha

l<

l<

3

1

.

l2.202

l

3l .l2.202l

l.Jčtový 1,ozvrlr rra rok 202l

Výpočet daně r, příjnlů z,a rok2021
llclzvaha. výl<az ziskťr a ztrát. příloha k 3l,l2.202l
Výpisy l běž,ných a ťrvěrových účtůk 31.12.202l
7,ápisy z kontrolnílto a ílnarrčrríhovýborLr z,a rol< 2021
Vnitřlrí ťrčetnídoklady z.a rok 202l
lraktLrry přijaté a vydarló z,a l2l202l a l12022
vnitřrlístrrčrtlioe
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