Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Stejnopis č.: 1
Č. j.: KUJI 32408/2022 KO

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Bačice
se sídlem Bačice 36, 675 55 Hrotovice, IČO: 00375365
za rok 2021
Přezkoumání hospodaření za rok 2021 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne 9. září 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
23. září 2021 jako dílčí přezkoumání a dne 11. 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 11. dubna 2022.

Místo provedení přezkoumání:

Přezkoumání vykonaly:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
pověření číslo 20215065466_6
- kontrolor:
pověření číslo 20215087538_5

Podklady předložili:

Obec Bačice
Bačice 36
675 55 Hrotovice

Bc. Petra Kozlíková Kolínská
Lenka Kalinová

Ing. Bohumír Hutař – starosta
Vašíčková Marie - místostarostka
Ing. Stanislav Hutař - hlavní účetní
Ing. Stanislav Hutař - 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.
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 708907491
ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

A. Výsledek přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Bačice 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
§ 85 písm. j) - Zastupitelstvo obce nerozhodlo o uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru
nebo zápůjčky, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a
o uzavření smlouvy o společnosti., Obec uzavřela dne 3. 1. 2021 smlouvu o půjčce s Ing.
Bohumír Hutař (jako věřitel) obec Bačice (jako dlužník), na částku ve výši 450 000 Kč, půjčka
nebyla schválena zastupitelstvem obce.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
Právní předpis: Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní
jednotky, ve znění pozdějších předpisů
§ 37 - Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky výkazu zisku a ztráty "Výnosy
z činnosti"., Kontrolou obcí předložených výkazů byl zjištěn nesoulad mezi příjmovými
položkami a příjmovými účty. Např. dle přeloženého výkazu pro hodnocení rozpočtu Fin 2-12
M příjmové položky "daně z příjmů fyzických osob" stav 581 506,05 Kč, dle výkazu zisku a
ztráty stav účtu 681 - výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 580 579,79 Kč,
příjmová položka "daň z přidané hodnoty" stav 1 512 324,82 Kč, dle výkazu zisku a ztráty
stav účtu 684 - výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 1 398 582,53 Kč.
Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
§ 29 odst. 1 - Územní celek inventarizací nezjistil skutečný stav majetku a závazků., Nebyla
provedena inventarizace účtů 261, 378, 389, 311, 381, 315, 378, 902, 909.

B. Plnění opatření při jat ých k nápravě chyb a nedostat ků
Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky byly zjištěny
následující chyby a nedostatky:
Kontrolou předložené inventarizace byl zjištěn rozdíl mezi stavem vedeným v rozvaze a
stavem uvedeným v inventarizaci účtu 031 - pozemky (v rozvaze byl uveden stav pozemků
ke dni 31. 12. 2020 ve výši 4 755 330,76 Kč, stav zjištěný inventurou k 31. 12. 2020 byl
4 757 470,76 Kč)
napraveno
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Při dílčím přezkoumání za rok 2021 byly zjištěny následující chyby a nedostatky:
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

Právní předpis: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
§ 84 odst. 2 písm. b) - Účetní závěrka územního celku sestavená k rozvahovému dni nebyla
schválena zastupitelstvem územního celku, byl předložen protokol o schválení účetní
závěrky za rok 2020. Na protokolu bylo uvedeno, že účetní závěrku schválilo zastupitelstvo
obce na zasedání zastupitelstva konaného dne 10. 6. 2021. Po předložení zápisu 3/21 ze
zasedání zastupitelstva konaného dne 10. 6. 2021 bylo zjištěno, že účetní závěrka nebyla
zastupitelstvu předložena a tudíž zastupitelstvo účetní závěrku za rok 2020 dne 10. 6. 2021
neschválilo.
nenapraveno

Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
§ 8 odst. 1 a 3 - Účetnictví nebylo úplné, jelikož nebyly zaúčtovány všechny účetní případy
týkající se účetního období., Kontrolou rozvahy sestavené k 30. 6. 2021 bylo zjištěno, že
nebyly provedeny předpisy na účtech - 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery a 346
Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi.
Dne 17. 6. 2021 obec obdržela z fondu Vysočiny program "Obnova venkova Vysočiny 2021"
dotaci ve výši 100 000 Kč na realizaci investičního projektu "Úprava chodníků a vjezdů v
obci", o přijaté platbě nebylo účtováno na účtu 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery.
Obec obdržela v rámci souhrnného dotačního vztahu dotaci na výkon státní správy ve výši
35 400 Kč, doplatek dotačního vztahu do výše 70 800 Kč k 30. 6. 2021 obec neobdržela,
tento doplatek ve výši 35 400 Kč nebyl předepsán na pohledávkovém účtu 346 Pohledávky
za vybranými vládními institucemi.
napraveno

C. Závěr
I.

Při přezkoumání hospodaření obce Bačice za rok 2021
byly zjištěny chyby a nedostatky
uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření, a to:

Nedostatky, spočívající v neprůkaznosti vedení účetnictví
- Územní celek inventarizací nezjistil skutečný stav majetku a závazků. (neprůkazné)
- Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky výkazu zisku a ztráty "Výnosy z
činnosti". (neprůkazné)
Nedostatky, spočívající v překročení působnosti územního celku stanovených
zvláštními právními předpisy
- Zastupitelstvo obce nerozhodlo o uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo
zápůjčky, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a
o uzavření smlouvy o společnosti. (překročení působnosti)
- Účetní závěrka územního celku sestavená k rozvahovému dni nebyla schválena
zastupitelstvem územního celku. (překročení působnosti)
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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 2021 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
Podíl pohledávek na rozpočtu
Podíl závazků na rozpočtu

Hodnota ukazatele
0,00 %

32,17 %

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

0,00 %

Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům

7,42 %

Ukazatel likvidity

0,23

Komentář: dlouhodobé závazky - účet 451 (dlouhodobé úvěry) stav účtu k 31. 12. 2021 ve
výši 4 362 266 Kč

Fiskální pravidlo (podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky)

64,74 %

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 64,74 % a hranice 60 % byla překročena o částku
363 409,04 Kč.
Částka představující 5 % z rozdílu mezi výší dluhu a 60 % průměru příjmů za poslední
4 rozpočtové roky činí 18 170,45 Kč, obec je povinna v roce 2022 o tuto částku snížit svůj
dluh.
IV. Ostatní upozornění a sdělení:
- Nízký ukazatel likvidity - způsoben uzavřením smlouvy o půjčce na částku ve výši
800 000 Kč, zůstatek ve výši 600 000 Kč bude v roce 2022 uhrazen.
- 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.
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Za Krajský úřad Kraje Vysočina dne 25. dubna 2022
Bc. Petra Kozlíková Kolínská
………………………………………….
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Poučení
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
11. 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
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.
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Rozdělovník:
Stejnopis

Počet výtisků

Předáno

Převzal

1

1x

Obec Bačice

do datové schránky

1

1x

Krajský úřad Kraje Vysočina

odbor kontroly
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PŘÍLOH A
Písemnosti využité při přezkoumání
Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Bačice byly využity následující písemnosti:
Návrh rozpočtu - na rok 2021 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od
19. 11. 2020 do 28. 12. 2020
Schválený rozpočet - na rok 2021 schválen zastupitelstvem obce dne 28. 12. 2020,
schválený rozpočet vyvěšen dne 2. 1. 2021 na internetových stránkách obce včetně
oznámení na úřední desce, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby.
Rozpočtová opatření - na rok 2021 - schválena starostou obce
č. 1 schváleno dne 22. 4. 2021 vyvěšeno dne 22. 4. 2021
č. 2 schváleno dne 20. 5. 2021 vyvěšeno dne 20. 5. 2021
č. 3 schváleno dne 12. 6. 2021 vyvěšeno dne 12. 6. 2021
vyvěšena dosud včetně oznámení na úřední desce, kde jsou zveřejněna a kde je možno
nahlédnout do listinné podoby.
Závěrečný účet - návrh na rok 2020 vyvěšen na úřední desce a internetových stránkách
obce od 21. 5. 2021 do 10. 6. 2021, schválen zastupitelstvem obce dne 10. 6. 2021,
schválený závěrečný účet za rok 2020 včetně zprávy z přezkoumání hospodaření obce za
rok 2020 zveřejněn na internetových stránkách obce od 22. 6. 2021 dosud, včetně oznámení
na úřední desce, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 30. 6. 2021
Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 30. 6. 2021
Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 30. 6. 2021
Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 30. 6. 2021
Hlavní kniha - sestavena a předložena ke dni 30. 6. 2021
Kniha došlých faktur - předložena ke dni 30. 6. 2021 (KDF 21-001-00001 až 21-001-00095)
Faktury
- přijatá č. 221004878 (KPF 21-001-00017), ze dne 4. 1. 2021, dodavatel JaroNet - services
s.r.o., Praha, IČO 07226462, za práce - zasiťování místností, vyvazování racku, nastavování
a zprovoznění internetu v celkové hodnotě 30 982 Kč vč. DPH, uhrazena dne 8. 2. 2021
(Česká spořitelna a.s., výpis č. 002)
- přijatá č. 21501024 (KPF 21-001_00014), ze dne 20. 1. 2021, dodavatel Zemědělské
družstvo Hrotovice, IČO 00139513, za nákup křovinořezu STIHL v hodnotě 14 520 Kč vč.
DPH, úhrada dne 20. 1. 2021 (Česká spořitelna a.s., výpis č. 001), zaúčtováno na účet 028,
inv. č. 088
- přijatá č. 2021246 (KPF 21-001-00094) ze dne 19. 6. 2021 dodavatel Jiří Novotný
IČO 72377259 ve výši 1 191,85 Kč vč. DPH za vytyčení sítí CETIN, uhrazena dne 1. 7. 2021
(Česká spořitelna a.s., výpis č. 007), zaúčtováno na účet 042
- přijatá č. 21504119 (KPF 21-001-00075) ze dne 30. 4. 2021 dodavatel Zemědělské
Družstvo Hrotovice IČO 00139513 ve výši 6 267,80 Kč vč. DPH za práce s motorovou pilou v
lese a manipulace, uhrazena dne 14. 5. 2021 (Česká spořitelna a s., výpis č. 005),
zaúčtováno na účet 518
- přijatá č. 2101028 (KPF 21-001-00074) ze dne 30. 4. 2021 dodavatel BANEX s.r.o.
IČO 26901421 ve výši 115 161,75 Kč vč. DPH za třídění zeminy, převoz zeminy, faktura
bude uhrazena do konce roku 2021, zaúčtováno na účet 042
Bankovní výpisy - předloženy ke dni 30. 6. 2021 (ČNB, Česká spořitelna a.s. - běžný účet,
Česká spořitelna a.s. 3x - úvěrový účet)
Pokladní kniha - sestavena a předložena ke dni 30. 6. 2021 (příjmové a výdajové doklady
č. 21-701-00001 až 21-701-00041)
Pokladní doklady - za období duben až červen (příjmové a výdajové doklady
č. 21-701-00015 až 21-701-00041)
Evidence poplatků - stav ke dni 30. 6. 2021 (TKO, psi, stočné)
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Evidence majetku - obraty účtů 028, 031, 042
Mzdová agenda - předložena rekapitulace mezd a mzdové náklady za období leden až
červen 2020
Odměňování členů zastupitelstva - schváleno na ustavujícím zasedání zastupitelstva dne
29. 10. 2018
Účetnictví ostatní - Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2020
Darovací smlouvy
- (obec jako obdarovaný) ze dne 18. 1. 2021, dárce Dobrovolné sdružení regionu Hrotovicka,
IČO 70873887, předmětem daru byl slunečník v celkové hodnotě 8 976 Kč, zaúčtován na
účet 028, inv. č. 90
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
- Fond Vysočiny program "Obnova venkova Vysočiny 2021", FV 02791.0119 ze dne
10. 6. 2021, na realizaci investičního projektu "Úprava chodníků a vjezdů v obci - etapa 3"
dotace ve výši 100 000 Kč, připsána na účet obce dne 17. 6. 2021 (Česká spořitelna a.s.,
výpis č. 6)
Pracovní smlouvy včetně platových výměrů - uzavřena dne 1. 4. 2021 na údržbářské práce,
úprava veřejných prostranství, obsluha strojů a zařízení.
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení –
rok 2020
konané dne 28. 12. 2020
rok 2021
konaných dne 4. 2., 20. 5., 10. 6. 2021
Při druhém dílčím přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
Rozpočtová opatření - schválena starostou obce
č. 4 schváleno dne 15. 7. 2021, zveřejněno 15. 7. 2021
č. 5 schváleno dne 14. 10. 2021, zveřejněno 14. 10. 2021
č. 6 schváleno dne 25. 10. 2021, zveřejněno 21. 11. 2021
schválená rozpočtová opatření vyvěšena dosud včetně oznámení na úřední desce obce, kde
jsou zveřejněna a kde je možno nahlédnout do listinné podoby.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2021
Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2021
Rozvaha – sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2021
Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2021
Kniha došlých faktur - předložena ke dni 31. 12. 2021 (faktury č. 21-001-00001 až
21-001-00196)
Kniha odeslaných faktur - předložena ke dni 31. 12. 2021 (faktury č. 21-011-00001 až
21-011-00004)
Faktury
- č. 0640921 ze dne 9. 9. 2021 (KPF 21-001-00136), dodavatel KOINVEST s.r.o.
IČO 25589679 ve výši 67 760 Kč vč. DPH za prodloužení vodovodního řádu a kanalizace zpracování projektové dokumentace pro společné povolení stavby, uhrazena dne
24. 9. 2021 (Česká spořitelna a.s., výpis č. 9), zaúčtováno na účet 042
- č. 20210035 ze dne 7. 10. 2021 (KPF 21-001-00136), dodavatel Paměť krajiny, s.r.o.
IČO 29306922 ve výši 27 975,20 Kč za následnou péči na projektu Zelená zákoutí obce
Bačice, uhrazena dne 11. 10. 2021 (Česká spořitelna a.s., výpis č. 10), zaúčtováno na
účet 518
Bankovní výpisy - předloženy ke dni 31. 12. 2021 (ČNB, Česká spořitelna a.s. - běžné účty,
Česká spořitelna a.s. 3x - úvěrový účet)
Pokladní kniha - předložena ke dni 31. 12. 2021 (příjmové a výdajové doklady
č. 21-701-00001 až 21-701-00097)
Pokladní doklady - za období říjen - prosinec 2021 (příjmové a výdajové doklady
č. 21-701-00073 až 21-701-00097)
Evidence poplatků - předložena ke dni 31. 12. 2021 (TKO, psi, stočné)
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Inventurní soupisy majetku a závazků - ke dni 31. 12. 2021
- Plán inventur ze dne 10. 11. 2021
- Prezenční listina o proškolení inventarizační komise ze dne 25. 11. 2021
- Inventarizační zpráva ze dne 15. 1. 2022
Mzdová agenda - přeložena rekapitulace mezd a mzdové listy za období 1 - 12/2021
Smlouvy o dílo
- Smlouva o dílo uzavřena dne 2. 6. 2021 na akci "úprava chodníků a vjezdů v obci Bačice III etapa" dodavatel Zemědělské družstvo Hrotovice, družstvo Milačka, IČO 00139513, cena
díla 393 159,73 Kč vč. DPH, uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne
20. 5. 2021, termín dokončení prací dne 31. 8. 2021.
- faktura přijatá č. 21508078 ze dne 3. 9. 2021 (KPF 21-001-00132), dodavatel Zemědělské
družstvo Hrotovice IČO 00139513 ve výši 393 159,73 Kč vč. DPH za úpravu chodníků dle
smlouvy o dílo, uhrazena dne 14. 9. 2021 (Česká spořitelna a.s., výpis č. 9), zaúčtováno na
účet 042
Smlouvy o převodu majetku (prodej)
- Kupní smlouva (obec jako prodávající) na pozemek p.č. 93/2 (trvalý travní porost) o výměře
1 042 m2 ve vlastnictví obce Bačice v k. ú. Bačice ze dne 3. 12. 2021 s právními účinky
vkladu 10. 1. 2022, prodej schválen zastupitelstvem obce dne 25. 11. 2021, záměr prodeje
zveřejněn od 18. 10. 2021 do 3. 11. 2021, kupní cena ve výši 156 450 Kč uhrazena dne
2. 12. 2021 (Česká spořitelna a.s.,výpis č. 12)
Smlouvy o půjčce
- uzavřena dne 13. 9. 2021, Banex s.r.o. IČO 26901421 (jako věřitel) obec Bačice (jako
dlužník), na částku ve výši 800 000 Kč, schválena zastupitelstvem obce dne 14. 10. 2021,
platba přijata 14. 9. 2021 (Česká spořitelna a.s., výpis č. 9)
- uzavřena dne 3. 1. 2021, Ing. Bohumír Hutař (jako věřitel) obec Bačice (jako dlužník), na
částku ve výši 450 000 Kč, půjčka nebyla schválena zastupitelstvem obce, platba přijata na
účet dne 4. 1. 2021 (Česká spořitelna a.s., výpis č. 1), dluh splacen dne 1. 10. 2021 ve výši
300 000 Kč (Česká spořitelna a.s., výpis č. 10) a doplatek ve výši 150 000 Kč (Česká
spořitelna a.s., výpis č. 12)
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - konaných ve dnech 21. 8., 14. 10., 25. 11.,
28. 12. 2021
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