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Návrh závěrečného účtu obce Hodonice za rok 2019 
ZÁVĚREČNÝ  ÚČET  OBCE  HODONICE  ZA ROK  2019 

§17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
 ve znění platných  předpisů 

 
 
Obecné údaje 
Název: Obec Hodonice 
Sídlo: Obecní úřad Hodonice, Obecní 287, 671 25 Hodonice 
Právní forma: Obec – územně samosprávný celek 
Přemět činnosti: stanoveno předpisem 128/2000 Sb. 
IČ: 00292788  DIČ: CZ00292788 plátce DPH od 6/2009 
Tel: 515234329 
e-mail: ouhodonice@hodonice.cz   ID  DS: hz4becg 
k 31.12.2019 v obci Hodonice 1.819 obyvate, 22 cizinců,  17 s trvalým pobytem 
                                                                                                        5 s přechodným pobytem 
Rozvahový den: 31.12.2019 
 
 
Organizační struktura: 
Zřizované organizační složky:       Jednotka sboru dobrovolných hasičů 
                                                           Knihovna 
                                                           Dům s pečovatelskou službou 
Zřízená příspěvková organizace:  Mateřská škola Hodonice, U Kostela 196, 
                                                           671 25 Hodonice, IČ: 70993408 
 
Starosta uvolněný:    Bc. Pavel Houšť 
Místostarosta neuvolněný:   Jan Procházka 
Zastupitelstvo obce:    11ti členné 
Kontrolní výbor:                                  předseda – ing. Jitka Bořilová , počet členů 3 
Finanční výbor:                                    předseda – ing. Jitka Lattnerová, počet členů 3 
Komise pro životní prostředí:            předseda – Tomáš Letocha, počet členů 6 
Komise majetková:    předseda -  Jan Procházka, počet členů 5 
Komise kulturně-sportovní:   předseda -  Miluše Mitregová, počet členů 4 
Komise legislativní:    předseda – Bc. Karel Matoušek, počet členů 2 
 
 
Členství obce Hodonice ve svazcích: 
- Svazek obcí Tasovice a Hodonice, IČ:68689420 – zástupci obce Hodonice ve výboru Svazku 
    Starosta  Bc. Pavel Houšť, místostarosta Jan Procházka, člen zastupitelstva Roman Hřebabecký 
- Svazek Znojemských vinařských obcí Daníž Hnanice, IČ: 68729235 - zástupce obce Hodonice  
   ve valné hromadě Svazku  Starosta Bc. Pavel Houšť 
 
 
Kolektivní členství obce Hodonice: 
- MAS Znojemské vinařství, z.s. Dvořákova 2924/21, Znojmo 669 02, IČ: 27009581 
   Zástupce obce Hodonice v MAS z.s. starosta Bc. Pavel Houšť 
- Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo, IČ: 49440365            
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1/ Rozpočtové hospodaření 
 
     Obec Hodonice zahájila hospodaření r. 2019 na základě rozpočtu, schváleného na 4. zasedání  
ZO   dne   19.12.2018  usnesením   č. 7/4.   Ke  schválenému  rozpočtu  bylo  provedeno  celkem  
44 rozpočtových opatření: 
                                                                                   příjmy                       výdaje                    financování celkem 
Schválený rozpočet v Kč                                    33.177.800,-            53.576.100,-          20.398.300,- 
Rozpočet upravený 44 RO                                 63.519.600,-            88.137.600,-          24.618.000,- 
Plnění upraveného rozpočtu po konsolidaci           40.097.802,60          38.177.855,65       -1.919.946,95 
% plnění upraveného rozpočtu                                  113,02%                     63,53%                    -7,80% 
 
 
Příjmy: 
Plnění běžných příjmů se vyvíjelo dle očekávání, mimo navýšení těchto příjmů: 
 
Byla podepsána Smlouva o podílu na náhradě nákladů  spojených s úpravou komunikace s firmou Ekolom s.r.o. 
ve výši Kč 500.000,-, ale přijata byla částka ve výši Kč 1.000.000,- včetně částky Kč 500.000,-, vyplývající  ze 
smlouvy uzavřené v roce 2018. Na výsadbu veřejné zeleně obdržela Obec Hodonice 34.000,- od firmy  SAINT-
GOBAIN ADFORS CZ, s.r.o. a 34.000,- Kč od firmy ŠKODA AUTO Mladá Boleslav grantový program  ŠKODA 
STROMKY. Došlo ke zvýšení příjmů v odpadovém hospodářství – tříděný odpad na paragrafu 3723  o Kč 
143.000,- a ke zvýšení příjmu úroků z vkladů  nově založených spořicích účtů, a to o částku  Kč 119.000,-. 
 
Výdajová stránka rozpočtu zabezpečuje plynulý chod obce a obecního úřadu, péči o místní komunikace,  zeleň 
v obci za podpory dotace na částečnou úhradu mzdových výdajů prac. veřejné zeleně z ÚP, kulturu,  sport, 
odpadové hospodářství,  vztah k PO MŠ Hodonice a k územním rozpočtům.  
Výrazné rozdíly změn rozpočtu a čerpání se dotklo následujících výdajů: 
 
 Rozpočet schválený Rozpočet upravený čerpání 

2212 6121 – výstavba místních komunikací za fin. podpory  
                       500.000,- firmy Ekolom s.r.o.  

2.700.000,- 3.330.000,- 3.327.566,73 

2219 6121 – výstavba odstavných a parkovacích ploch 2.000.000,- 2.000.000,-    850.767,80 

2321 5169 + 5171 – služby + opravy dešťové kanalizace     200.000,- 200.000,-            0,- 

3111 5336 – průtokové dotace PO MŠ Hodonice  - Šablony 0,- 532.400,- 532.303,- 

3111 6351 – Investiční transfery PO  MŠ Hodonice-klimatizace 0,- 1.085.500,- 1.085.489,79 

3399 5139 – kultura v obci – materiálové výdaje 150.000,- 150.000,- 32.228,42 

3399 5175 – Pohoštění – kulturní záležitosti    120.000,- 120.000,- 63.138,40 

3399 5901 – rozpočtové rezervy – kulturní záležitosti 300.000,- 161.000,-     0,- 

3412 5166 – konzultační a por. Služby – změna financování 
                       Výstavby sportovní haly 

 
400.000,- 

 
400.000,- 

 
0,- 

3412 6121 – změna financování výstavby sportovní haly 8.000.000,- 4.000.000,- 0,- 

3419 5901 – rozpočtové rezervy na fin. výstavby  Sportovní haly 1.100.000,- 2.691.800,- 0,- 

3419 6322 – Investiční transfery spolkům – fin. výst.sportovní haly 0,- 2.099.800,- 2.090.845,- 

3421 5137 – DDHM – dětská hřiště v obci 330.000,- 330.000,- 0,- 

3421 6121 – investice –  dopravní hřiště v obci 0,- 470.000,- 221.067,- 

3611 5660 – neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu z FRB 0,- 50.000,- 50.000,- 

3611 6460 – Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu z FRB 0,- 100.000,- 100.000,- 

3612 5169 – nákup služeb v bytovém hospodářství 500.000,- 500.000,- 92.868,80 

3612 5171 – Opravy a udržování v bytovém hospodářství 300.000,- 500.000,- 419.575,19 

3612 6121 – Proj. dokumentace na zateplení bytových domů 0,- 350.000,- 350.000,- 

3613 5171 – opravy a udržování v nebytovém hospodářství 820.000,- 820.000,- 1.176,12 

3631 5169 – VO, dodavatelské služby 50.000,- 50.000,- 0,- 

3631 5123 – podlimitní technická zhodnocení VO 0,- 75.000,- 72.854,10 

3631 6121 – výstavba nového VO 0,- 127.000,- 85.999,64 

3635  6119 – Výdaje s pořízením 2. a 3. změny ÚP 300.000,- 300.000,- 116.160,- 

3639 5169 – komunální služby – dod. Služby, v tom demolice       
                      Objektů v majetku obce Kč 1.117.644,33 

 
1.755.000,- 

 
1.507.300,- 

 
1.188.967,65 

3639 5171 – nerealizované opravy v komunálních službách 3.130.000,- 3.130.000,- 175.660,45 

3639 6122 – nečerpané prostředky na nákup strojů 400.000,- 400.000,- 0,- 

3745 5139 – nákup materiálu, veřejná zeleň, v tom nákup rostl.      
                       materiálu z dotací SAINT-GOBAIN ADFORS CZ, s.r.o.  
                     a ŠKODA stromky 2x34.000,-Kč  s celk. výd. 87.990,- Kč 

 
 
 75.000,- 

 
 
253.100,- 

 
 
243.091,43 

4339 5499 – neinvestiční transfery obyvatelstvu 0,- 142.000,- 142.000,- 

4339 5901 – rezervy na poskytování neinv. transf. obyvatelstvu 200.000,- 58.000,- 0,- 
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4359 5321 – úhrada terénních sociálních služeb r. 2019 0,- 81.600,- 81.512,- 

4359 5901 – rezerva – sociální služby 60.000,- 400,- 0,- 

 
 
Přijaté dotace v roce 2019: 
4111 UZ 98348 – volby do Evropského parlamentu                                                                                      29.000,- Kč 
4111 UZ 98018 – dotace na výdaje související se sčítáním lidu, domů a bytů  v roce 2021                     6.370,- Kč 
4112 – souhrnný dotační vztah                                                                                                                    1.587.100,- Kč 
4116 – UZ 103533063 – průtoková dotace pro PO MŠ Hodonice - Šablony                                            452.457,55 Kč 
4116 – UZ 103133063 – průtoková dotace pro PO MŠ Hodonice – Šablony                                             79.845,45 Kč 
4116 – UZ 104513013 – dotace na mzdové výdaje pracovníků VPP za období 6-10/2019                     63.750,- Kč 
4116 – UZ 104113013 – dotace na mzdové výdaje pracovníků VPP za období 6-10/2019                     11.250,- Kč 
4116 – UZ 13101 – dotace na mzdové výdaje pracovníků VPP za období 11/2018-9/2019                 191.500,- Kč 
 
Veškeré dotační prostředky byly plně použity na stanovený účel. K nedočerpání došlo pouze u dotace pod  
UZ 98348 ve výši 5.398,- Kč, které byly vráceny v rámci finančního vypořádání za rok 2019. 
 
Hospodaření Obce Hodonice se v roce 2019 v běžných příjmech a výdajích, zabezpečující plynulý chod obce a 
obecního úřadu  v porovnání s předcházejícími lety zásadně neodlišovalo. 
 
Ke krizovým situacím v roce 2019 nedošlo. Obec je však na řešení nepředvídatelných krizových situací 
připravena.  

 
 
Zůstatky finančních prostředků na účtech:                                k 1.1.2019 v Kč                        k 31.12.2019 v Kč            

BÚ ČS a.s. Znojmo      22.097.604,39   13.310.865,08 

BÚ ČS a.s. Znojmo – kauce DPS 262.600,- 262.800,- 

BÚ ČS a.s. Znojmo – účet opatrovance 4.524,- 7.906,- 

Spořicí účet ČS a.s. Znojmo 0,- 7.024.765,79 

BÚ KB Znojmo 5.589.842,29 7.076.689,07 

BÚ KB Znojmo –rozvoj obce 132.036,79 132.049,99 

BÚ Sberbank Znojmo 9.756.458,39 2.762.152,55 

Spořicí účet Sberbank Znojmo 0,- 7.057.119,26 

BÚ ČNB 10.338.508,71 5.684.637,51 

KB Znojmo – spořicí účet 2.012.097,99 2.012.701,63 

BÚ ČSOB Znojmo 0,- 994,15 

Spořicí účet ČSOB Znojmo 0,- 7.041.941,15 

                                                                Celkem BÚ 50.193.672,56 52.374.622,18 

ČS a.s. – účet cizích prostředků č.ú. 245 340.519,26 401.125,26 

ČS a.s. Znojmo - Účet Fondu rozvoje bydlení 1.562.743,01 1.413.002,64 

 
Údaje o plnění příjmů, čerpání výdajů a rozpočtových změnách v členění podle rozpočtové skladby jsou  
obsaženy  v   příloze  č. 1  (výkaz  FIN 2-12  k 31.12.2019) doplněné  přílohou  č. 2   
(evidence  rozpočtových opatření  r. 2019 včetně střednědobého výhledu rozpočtu obce Hodonice  
na r. 2021-2022) 
 
 
 
 
Tvorba a čerpání Sociálního fondu a Fondu rozvoje bydlení v obci Hodonice 
 
Sociální fond byl tvořen přídělem z rozpočtových prostředků v roce 2019 ve výši čerpání, tj. částkou Kč 28.400,-
. V této výši byl čerpán na vyplacení ošatného pracovníkům správy a uvolněným členům zastupitelstva obce ve 
výši Kč 26.400,-  a poskytnutí věcného daru při odchodu do starobního důchodu ve výši Kč 2.000,-.  
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Tvorba a čerpání Fondu rozvoje bydlení v obci Hodonice a stav prostředků na BÚ FRB. 
Účet č. 236                                                                                                                                                        Kč 

Stav účtu k 1.1.2019 1.562.743,01 

Splátky půjček poskytnutých z FRB 0,- 

Příjmy z úroků z poskytnutých půjček – vratka přeplatku úroků z roku 2018 -14,70 

Příjmy úroků z banky k účtu FRB 768,33 

Poplatby banky k účtu FRB -494,- 

Poskytnutí půjčky z FRB                            -150.000,- 

Zústatek prostředků na účtu v bance k 31.12.2019   1.413.002,64 

  

Účet krytí fondu rozvoje bydlení – stav k 1.1.2019 – č. účtu 419 1.562.728,31 

Příjmy úroků z půjček   za r.   2019 0,- 

Pohledávky za nezaplacené úroky r. 2019 0,- 

Úroky banky k účtu FRB 768,33 

Poplatby banky k účtu FRB -494,- 

Konečný stav účtu krytí FRB – vytvořený fond  k 31.12.2019 1.563.002,64 

 
 
2/ Údaje o hospodaření s majetkem obce 
Údaje o pohybu majetku, stavů majetkových účtů k 31.12.2019, inventarizaci majetku a doplňující  
údaje jsou obsaženy v  přílohách č. 3 – Rozvaha, č. 4 – Výkaz zisku a ztráty, č. 5 – Příloha účetní závěrky, 
 č. 6 – Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace majetku, pohledávek a závazků  
Obce Hodonice k 31.12.2019. 
Inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce Hodonice proběhla na základě příkazu starosty obce 
Hodonice , vydaného dne  16.12.2019. Inventarizace proběhla ve dnech 8.1.2020 až 5.2.2020  
se stavem majetku k 31.12.2019. 
Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších 
předpisů a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se  provádějí některá ustanovení výše uvedeného zákona, pro 
některé vybrané účetní jednotky, vyhláškou č 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Českými 
účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č 410/2009 Sb.  
Veškerý inventarizovaný majetek, který pozbyl funkčnosti, bude vyřazován během roku na základě schváleného 
návrhu majetku na vyřazení zastupitelstvem obce. 
Výsledek inventarizace a způsob vypořádání zúčtovatelných rozdílů byl schválen starostou Obce Hodonice Bc. 
Pavlem Houštěm dne  10.2.2020. 
 
 
Přehled pohybu majetku na majetkových účtech obce Hodonice v roce 2019 
 
Účet 018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek  PS k 1.1.2019                             Kč 800.912,20                                                                         

 +  přírustek - úbytek 

Vyřazovací protokoly 54-64/2019 dle schválení  na 14. jednání 
ZO dne 23.10.2019 

  

Nástavba víceúčelového společenského zařízení KD  25.000,- 

Varovný systém pro obecní rozhlas  9.345,- 

Zástavní smlouva 30 btových jednotek  2.898,50 

Zástavní smlouvy – Inženýrské sítě Na Vinici  2.362,50 

Zástavní smlouva 36 bytových jednotek Na Vinici  3.573,- 

Znalecký posudek závad 30 bytových jednotek  5.000,- 

Projektová dokumentace 30 bytových jednotek  24.200,- 

Projekt sadových úprav u DPS  10.000,- 

Projektová dokumentace KD  60.000,- 

Studie výpočtu průmyslových ploch za sladovnou  3.570,- 

Projektová dokumentace stavba garáží u nádraží  35.700,- 

Nákup Licence  CODEXIS  GREEN 5.929,-  

Celkem 5.929,- 181.649,- 

                                                                                                           Konečný stav k 31.12.2019 Kč 625.192,20 
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Účet 019 – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek  PS k 1.1.2019                                       Kč  602.600,- 

 +  přírustek - úbytek 

Zařazen druhé změny Územního plánu obce Hodonice 58.080,- -  

Celkem 58.080,- 0,- 

                                                                                                           Konečný stav k 31.12.2019 Kč 660.680,- 
 
 
Účet 041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek  PS k 1.1.2019                              Kč 88.330,- 

 +  přírustek -úbytek 

Orj 135 - 3. změna územního plánu obce Hodonice 
 PS Kč 88.330,-                        Stav k 31.12.2019 Kč 146.410,- 
Navýšení 3. změny územního plánu 

 
 

116.160,- 

 

Orj. 143 - 2. změna územního plánu obce Hodonice 
 PS Kč 58.080,-                           Stav k 31.12.2018 Kč 0,- 
Zařazení 2. změny územního plánu na účet 019 

 
 

 
 

58.080,- 

Celkem 116.160,- 58.080,- 

                                                                                                              Konečný stav k 31.12.2019 Kč 146.410,- 
 
 
Účet 031 – Pozemky PS k 1.1.2019                                                                                  Kč 15.777.516,96 

 +  přírustek -úbytek 

Navýšení pozemku p.č. 394/1 na reálnou hodnotu 13.427,34  

Převod pozemku p.č. 394/1 na účet 036 – určený k prodeji  14.415,- 

Navýšen pozemku p.č. 413/6 na reálnou hodnotu 2.734,29  

Převod pozemku p.č. 413/6 na účet 036 – určený k prodeji  2.945,- 

Nákup pozemku p.č. 53/8 od St. Pozemkového úřadu 151.400,-  

Nákup pozemku p.č. 211/14 od FO 19.000,-  

Navýšení pozemku p.č. 491/2 na reálnou hodnotu 49.091,-  

Převod pozemku p.č. 491/2 na účet 036 – určený k prodeji  53.361,- 

Navýšení pozemku p.č. 491/3 na reálnou hodnotu 9.390,-  

Převod pozemku p.č. 491/3 na účet 036 – určený k prodeji  10.890,- 

Navýšení pozemku p.č. 212/2 na reálnou hodnotu 1.252,-  

Převod pozemku p.č. 212/2 na účet 036 – určený k prodeji  1.452,- 

Navýšení pozemku p.č. 399/2 na reálnou hodnotu 5.691,66  

Převod pozemku p.č. 399/2 na účet 036 – určený k prodeji  6.000,- 

Navýšení pozemku p.č. 46/1 na reálnou hodnotu 5.209,51  

Převod pozemku p.č. 46/1 na účet 036 – určený k prodeji  5.500,- 

Navýšení pozemku p.č. 46/2 na reálnou hodnotu 24.435,67  

Převod pozemku p.č. 46/2 na účet 036 – určený k prodeji  25.750,- 

Navýšení pozemku p.č. 105/16 na reálnou hodnotu 5.999,09  

Převod pozemku p.č. 105/16 na účet 036– určený k prodeji  6.250,- 

Nákup pozemku p.č. 284/7 od FO 13.410,-  

Změny AU u zrušení zástavního práva k pozemkům pro ČMZRB 143.479,44 143.479,44 

Celkem 444.520,- 270.042,44 

                                                                                                    Konečný stav k 31.12.2019 Kč 15.951.994,52 
 
 
 
 
Účet 032 – Umělecká díla a předměty  PS k 1.1.2019                                                                Kč  372.222,- 
                    Účet 032 v roce 2018 bez pohybů                              Konečný stav k 31.12.2019 Kč 372.222,- 
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Účet 021 – Stavby   PS k 1.1.2019                                                                                       Kč 216.307.285,83 

 +  přírustek -úbytek 

Bezúplatné nabytí – vojenský bunkr na p.č. 3916 506.100,-  

Pořízení  části veřejného osvětlení na ul. Krhovická 36.288,-  

Zařazení Mokřadu v objektu ÚSES-LBC z účtu 042 1.778.716,45  

Zařazení zateplení severní stěny budovy Daren z účtu 042 247.684,58  

Zařazení osvětlení kostela z účtu 042 49.711,64  

Zařazení zpevněných ploch k parkování u Daren z účtu 042 551.565,11  

Zařazení Chodníku od trafostanice k farské zahradě z 042 299.202,69  

Vyřazení budovy č.p. 4 - demolice  96.993,- 

Změna AU u zrušení zástavního práva k budově KD pro ČMZRB 5.067.000,- 5.067.000,- 

Celkem 8.536.268,47 5.163.993,- 

                                                                                                   Konečný stav k 31.12.2019 Kč 219.679.561,30 
 
 
 
Účet 022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí  PS k 1.1.2019              Kč 15.801.162,95 

 +  přírustek -úbytek 

Pořízení myčky nádobí N 700F DIGIT 57.656,50  

Nákup samojízdného žacího stroje KUBOTA G26 503.482,-  

Celkem 561.138,50         -                           0,-        

                                                                                                     Konečný stav k 31.12.2019 Kč 16.362.301,45 
 
 
 
Účet 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek  PS k 1.1.2019                                     Kč 7.825.802,53 

 +  přírustek -úbytek 

Nákup žehlicího prkna na  DPS 1.259,-  

Nákup vysavače na okna na DPS 1.077,28  

Nákup žehličky PHILIPS na DPS 1.990,50  

Kniha „Ztracené umění myslet“ – knihovna Hodonice 698,-  

Nákup benzinové sekačky G48 TBR AP4 10.885,-  

Nákup kancelářského stolu 12.054,02  

Nákup mapy „Panovníci Českých zemí“  1.990,-  

Nákup 2ks rychlovarných konvic á 799,- Kč 1.598,-  

Nákup věšákové desky 605,-  

Nákup 4ks zásobníků na sáčky k odpadkovým košům 4.707,-  

Nákup ledničky ROMO SR 310 11.184,-  

Nákup kompresoru  s příslušenstvím  6.459,-  

Nákup brusky 1.573,-  

Nákup ručního šlehače do půjčovny 966,80  

Nákup elektrického ponorného mixéru ETA do půjčovny 966,80  

Nákup elektrického mlýnku na maso ETA – půjčovna 3.144,80  

Nákup – pánev STONER nepřilnavá do půjčovny – 2ks 1.797,60  

Nákup 2ks nerez hrnců GASTRO 30,5l do půjčovny 3.798,40  

Nákup vysavače na okna Window Cleaner s mopem 1.296,-  

Nákup podlahového mopu PicoSpray S  552,75  

Nákup 4ks kovových regálů  do knihovny 2.412,-  

Nákup 2ks termovárnic komaxit 10l 9.922,-  

Nákup 2 dopravního značení „Omezení rychlosti“  2.468,40  

Nákup 2 dopravního značení „Omezení rychlosti“ 4.806,31  

Nákup nabíječky na autobaterie 819,-  

Nákup prodlužovacího kabelu 799,-  

Nákup  dekorace „Sněhulák na lyžích“ 2.299,-  
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Nákup dekorace „Tři sněhuláci na lyžích“ 9.801,-  

Nákup hasicího přístroje na tenisové kurty 1.028,50  

Nákup 4ks hasicích přístrojů  4.114,-  

Nákup 11ks zasouvacích skříní 37.800,40  

Nákup úklidového vozíku 4.188,-  

Nákup 3ks parkových laviček 16.006,-  

Vyřazovací protokoly nefunkčního majetku   

Křeslo – umělá kůže z r. 2000  1.320,50 

Vysavač ETA SIRIUS z r. 2000  7.401,- 

Skříňka regálová 4ks z r. 1984  3.100,- 

Křeslo žlutý potah 48ks z r. 1984  37.200,- 

Skříň světlá dvoudveřová 3ks z r. 1984  3.150,- 

Plechová skříň z r. 1984  2.326,- 

Psací stroj CONSUL z r. 1984  2.160,- 

Psací stroj CONSUL z r. 1977  2.750,- 

Psací stroj ZETA z r. 1965  2.106,- 

Psací stroj PREDOM z r. 1984  2.910,- 

Radio AIWA z r. 1996  4.200,- 

Síť na volejbal z r. 1997  830,- 

Síť na tenis z r. 1997  3.153,50 

Malotraktor VARI z r. 2003  38.750,- 

Návěs za VARI z r. 2003  11.690,- 

Radlice SNĚŽKA + adaptér z r. 2004  4.940,- 

Brašna na nářadí z r. 1997  509,- 

Zahradní naviják na hadice z r. 1998  848,- 

Kuchyň z r. 1984  10.920,- 

Elektrická vrtačka z r. 1991  1.563,- 

Stříška nad dveře z r. 2003  28.800,- 

Podružný elektroměr z r. 2003  1.344,60 

Fotoaparát OLYMPUS z r. 2004  9.841,50 

Popelnice plechová pozink 5 ks z r. 2004  4.010,- 

Držák na sudy na vodu z r. 2008  1.250,- 

Čtečka karet z r. 2008  940,- 

Popelnice 5ks z r. 2008  6.000,- 

Kopírka – tiskárna CZECH POINT z r. 2009  30.130,80 

Dopadová plocha u skluzavek z r. 2010  12.776,60 

Ověřovací kniha z r. 2010  813,50 

Mobilní telefon NOKIA z r. 2011  1.614,- 

Čtečka karet + nabíječ z r. 2011  700,- 

Přenosné schody k jevišti z r. 2012  12.700,- 

Křovinořez HUSQUARNA z r. 2013  13.590,- 

300 ks kompostérů – z r. 2013  785.895,- 

Nůžky zahradnické z r. 2016  562,65 

Blůza ochranného oděvu 5ks z r. 2009  17.207,40 

Kalhoty ochranného oděvu 5ks z r. 2009  12.792,50 

Varná deska MORA – zařazeno jako součást kuchyně na KD  2.417,- 

Celkem 165.066,56 1.085.212,55 

                                                                                                    Konečný stav k 31.12.2019             Kč 6.905.656,54 
 
 
 
 
Účet 042 – Nedokončený dlouhodobý  hmotný majetek  PS k 1.1.2019                   Kč 2.762.412,95 

 +          přírustek -   úbytek 

Orj.  28 – IS ul. Panská  +                        0,- -                          0,- 
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PS Kč 424.210,-                                                 KS Kč 424.210,- 

Orj.  43 – Klidová zóna u rybníčku 
PS Kč 7.140,-    odepsáno jako zmařená investice   KS Kč 0,- 

+                        0,- -                  7.140,- 

Orj.  45 – Bazén u tenisových kurtů  
PS Kč 3.570,-   odepsáno jako zmařená investice    KS Kč  0,- 

+                         0,- -                   3.570,- 

Orj.  52 – Sběrný dvůr 
PS Kč 156.770,-  odepsáno jako zmařená investice KS Kč 0,- 

+                         0,- -              156.770,- 

Orj.  60 – Sportovní hřiště ul. Panská 
PS Kč 4.800,-   odepsáno jako zmařená investice     KS Kč 0,- 

+                         0,- -                   4.800,- 

Orj   65 – Sportovně kulturní areál k pískovně v Hodonicích 
PS Kč 7.200,- odepsáno jako zmařená investice       KS Kč 0,- 

+                         0,- -                   7.200,- 

Orj.  69 – oprava návsi Hodonice 
PS Kč 5.400,-    odepsáno jako zmařená investice   KS Kč 0,- 

+                         0,- -                   5.400,- 

Orj.  93– Přístřešek ve dvoře stodoly 
PS Kč 17.920,-   odepsáno jako zmařená investice  KS Kč  0,- 

+                        0,- -                 17.920,- 

Orj. 110 – Oplocení u tenisových kurtů 
PS Kč 12.100,-  odepsáno jako zmařená investice  KS Kč  0,- 

+                         0,- -                12.100,- 

Orj. 111 – Sportovní zařízení u mrazíren 
PS Kč 3.630,-   odepsáno do nákladů  - studie         KS Kč  0,- 

+                         0,- -                  3.630,- 

Orj. 115 – Rekonstrukce tenisových kurtů 
PS Kč 12.100,-   odepsáno do nákladů  - studie       KS Kč  0,- 

+                         0,- -                12.100,- 

Orj. 121 – Mokřad  
PS Kč 1.778.716,45 – zařazeno na účet 021             KS Kč  0,- 

+                         0,- -        1.778.716,45 

Orj. 123 – Dopravní hřiště 
PS Kč 53.500,-  převod na orj. 146                              KS Kč 0,- 

-               53.500,- -                          0,- 

Orj. 128 – Krytá sportovní hala 
PS Kč 174.230,-                                                  KS Kč 174.230,- 

+                       0,- -                          0,- 

Orj. 139 – Příjezdová cesta k hasičskému hřišti 
PS Kč 41.050,-                                              KS Kč 1.508.602,84 

+     1.467.552,84 -                         0,- 

Orj. 145 – Myčka nádobí na KD 
PS Kč 57.656,50  zařazeno na účet 022                      KS Kč 0,- 

+                         0,- -             57.656,50  

Orj. 146 – Dopravní hřiště 
PS Kč 0,-                                                               KS Kč 262.467,- 

+          208.967,- 
+            53.500,- 

-                         0,-  

Orj. 147 –  Žací stroj KUBOTA 
PS Kč 0,-  zařazeno na účet 022                                  KS Kč 0,- 

+           503.482,- -            503.482,-  

Orj. 148 – VO ul. Krhovická 
PS Kč 0,-  zařazeno na účet 021                                  KS Kč 0,- 

+              36.288,- -                36.288,-  

Orj. 150 – Prodloužení MK k pískovně 
PS Kč 0,-                                                           KS Kč 121.886,34 

+          121.886,34 -                         0,-  

Orj. 151 – Rozšíření MK k pískovně 
PS Kč 0,-                                                        KS Kč 1.738.127,55 

+      1.738.127,55 -                         0,-  

Orj. 152 – Zpevněná plocha u č.p. 4 
PS Kč 0,-    zařazeno na účet 021                                KS Kč 0,- 

+          551.565,11 -          551.565,11 

Orj. 153 –  Zateplení severní stěny budovy Daren 
PS Kč 0,-     zařazeno na účet 021                               KS Kč 0,- 

+         247.684,58 -         247.684,58  

Orj. 154 – Chodník od trafostanice k farské zahradě 
PS Kč 0,-    zařazeno na účet 021                               KS Kč 0,- 

+          299.202,69 -         299.202,69 

Orj. 155 –  Osvětlení kostela 
PS Kč 0,-    zařazeno na účet 021                               KS Kč 0,- 

+           49.711,64 -           49.711,64 

Orj. 156 – Zateplení 36ti b.j. Na Vinici 
PS Kč 0,-                                                              KS Kč 350.000,- 

+          350.000,- -                       0,- 

042 0003  - PS Kč 2.420,- 
– nákup pozemků v roce 2019 – 3x dle účtu 031 
Odepsání zmařené investice nákupu pozemku p.č. 631/2 
                                                                                     KS Kč 0,- 

 
+           183.810,- 

 
- 183.810,- 
- 2.420,- 

Celkem                 Konečný stav k 31.12.2019 Kč 4.579.523,73      +      5.758.277,75      -       3.941.166,97 
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Účet 036 – Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji  PS k 1.1.2019                 Kč 40.420,- 

Převod na účet 036 pozemku p.č. 394/1  14.415,-  

Prodej pozemku p.č. 394/1   14.415,- 

Převod na účet 036 pozemku p.č. 413/6  2.945,-  

Prodej pozemku p.č. 413/6   2.945,- 

Prodej  části pozemku p.č. 4063  13.137,- 

Prodej  části pozemku p.č. 4063  20.083,- 

Prodej části pozemku p.č. 904/22  3.000,- 

Prodej části pozemku  p.č. 904/23  1.400,- 

Prodej části pozemku p.č. 904/20  1.400,- 

Prodej části pozemku p.č. 904/21  1.400,- 

Převod na účet 036pozemku p.č. 491/2  53.361,-  

Převod na účet 036 pozemku p.č. 491/3  10.890,-  

Převod na účet 036 pozemku p.č. 212/2  1.452,-  

Převod na účet 036  pozemku p.č. 399/2  6.000,-  

Prodej pozemku p.č. 399/2  6.000,- 

Převod na účet 036  pozemku p.č. 46/1  5.500,-  

Prodej pozemku p.č. 46/1  5.500,- 

Převod na účet  pozemku p.č. 46/2  25.750,-  

Prodej  pozemku p.č. 46/2   25.750,- 

Převod na účet 036 pozemku p.č. 105/16  6.250,-  

Prodej pozemku p.č. 105/16  6.250,- 

Celkem   126.563,-     101.280,-     

                                                                                                              Konečný stav k 31.12.2019 Kč  65.703,- 
 
Účet 052 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek   PS k 1.1.2019                            Kč       0,- 

Orj. 146 – Dopravní hřiště 
PS Kč 0,-                                                               KS Kč 12.100,- 

+           12.100,- -                         0,-  

Celkem   12.100,-     12.100,-     

                                                                                                              Konečný stav k 31.12.2019 Kč  12.100,- 
 
 
3/ Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí 
     Obec Hodonice je zřizovatelem příspěvkové organizace (PO) Mateřská škola Hodonice, příspěvková 
organizace. V roce 2019 byla PO poskytnuta neinvestiční dotace od zřizovatele ve výši Kč 1.106.102,66, 
Investiční na pořízení vzduchotechniky ve výši Kč 1.085.489,79 a převedena průtoková dotace z MŠMT 
 ve výši Kč 532.303,-. 
     Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2019 skončilo v hlavní činnosti ziskem Kč 49.152,76, 
z hospodářské činnosti ziskem ve výši Kč 2.462,83.. 
     O použití  lepšího hospodářského výsledku  v celkové částce Kč 51.615,59  do rezervního fondu 
 PO MŠ Hodonice požádala  ředitelka PO MŠ Hodonice p. Marta Lattnerová dne 25.3.2020 žádostí 
 doručenou na OÚ Hodonice  dne 26.3.2020. 
Roční účetní závěrka – výkazy zřízené PO a inventarizační soupis majetku jsou obsaženy 
v příloze č. 7. 
 
4/ Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně,      
 poskytnuté a přijaté transfery 
Přijaté dotace v r. 2019 
4111 UZ 98348 – volby do Evropského parlamentu                                                                                      29.000,- Kč 
4111 UZ 98018 – dotace na výdaje související se sčítáním lidu, domů a bytů  v roce 2021                     6.370,- Kč 
4112 – souhrnný dotační vztah                                                                                                                    1.587.100,- Kč 
4116 – UZ 103533063 – průtoková dotace pro PO MŠ Hodonice - Šablony                                            452.457,55 Kč 
4116 – UZ 103133063 – průtoková dotace pro PO MŠ Hodonice – Šablony                                             79.845,45 Kč 
4116 – UZ 104513013 – dotace na mzdové výdaje pracovníků VPP za období 6-10/2019                     63.750,- Kč 
4116 – UZ 104113013 – dotace na mzdové výdaje pracovníků VPP za období 6-10/2019                     11.250,- Kč 
4116 – UZ 13101 – dotace na mzdové výdaje pracovníků VPP za období 11/2018-9/2019                 191.500,- Kč 
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Veškeré dotační prostředky byly plně použity na stanovený účel. K nedočerpání došlo pouze u dotace pod UZ 
98348 ve výši Kč 5.398,-, kdy výdaje nedosáhly výše přijaté záloh. Tyto prostředky byly vráceny v rámci 
finančního vypořádání za rok 2019. 
Jednotlivá vyúčtování dotací jsou uložena k nahlédnutí na obecním úřadě v Hodonicích a tvoří přílohu č. 8. 
Závěrečného účtu obce Hodonice za rok 2019. 
 
Poskytnuté dotace a věcné dary v roce 2019 z rozpočtu Obce Hodonice 

č. 
smlouvy 

Příjemce Datum 
vyúčtování 

Porodné 
v Kč 

Pohřebnév 
Kč 

Pastelkovné 
v Kč 

Ostatní v Kč 

1/2019 TJ Hodonice 31.01.2020 - - - 230.000,- 

2/2019 TJ Hodonice 31.01.2020 - - - 186.157,- 

3/2019 Spolek vinařů sv. Klementa 31.01.2020 - - - 44.000,- 

4/2019 SDH Hodonice 31.01.2020 - - - 156.000,- 

5/2019 FO 20.08.2019 5.000,- - - - 

6/2019 FO - - 5.000,- - - 

7/2019 TJ Hodonice 31.01.2020 - - - 390.000,- 

8/2019 FO 25.08.2019 5.000,- - - - 

9/2019 FO 27.08.2019 5.000,- - - - 

10/2019 Klub seniorů Podyjí 31.01.2020 - - - 40.000,- 

11/2019 TJ Hodonice 31.01.2020 - - - 1.017.005,- 

12/2019 TJ Sokol Tasovice 31.01.2020 - - - 270.000,- 

13/2019 FO - - 5.000,- - - 

14/2019 Klub přátel TZ Bojanovice-pila 31.01.2020 - - - 50.000,- 

15/2019 FO 30.10.2019 5.000,- - - - 

16/2019 FO 02.11.2019 5.000,- - - - 

17/2019 Spolek Hodoňáci 31.01.2020 - - - 65.000,- 

18/2019 Linka bezpečí, z.s. 31.01.2020 - - - 5.000,- 

19/2019 Nejsme sami, z.s. 31.01.2020 - - - 6.000,- 

20/2019 FO 17.12.2019 5.000,- - - - 

21/2019 FO - - - 2.000,- - 

22/2019 FO 02.01.2020 5.000,- - - - 

23/2019 FO 03.01.2020 5.000,- - - - 

24/2019 FO 14.02.2020 5.000,- - - - 

25/2019 FO - - 5.000,- - - 

26/2019 FO - - 5.000,- - - 

27/2019 TJ Hodonice 31.01.2020 - - - 300.080,- 

28/2019 FO - - - 2.000,- - 

29/2019 FO - - - 2.000,- - 

30/2019 FO - - - 2.000,- - 

31/2019 FO - - - 2.000,- - 

32/2019 FO - - - 2.000,- - 

33/2019 FO - - - 2.000,- - 

34/2019 FO - - - 2.000,- - 

35/2019 FO - - - 2.000,- - 

36/2019 FO - - - 2.000,- - 

37/2019 FO - - - 2.000,- - 

38/2019 FO 07.05.2020 5.000,- - - - 

39/2020 FO - - - 2.000,- - 

40/2019 TJ Hodonice 31.01.2020 - - - 383.760,- 

41/2019 Mužáci z Tasovic 31.01.2020 - - - 10.000,- 

42/2019 FO - - - 2.000,- - 

43/2019 FO - - - 2.000,- - 

44/2019 FO - - - 2.000,- - 

45/2019 FO 14.04.2020 5.000,- - - - 

46/2019 FO - - 5.000,- - - 
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47/2019 FO - - - 2.000,- - 

48/2019 FO 11.06.2020 5.000,- - - - 

49/2019 FO 11.05.2020 5.000,- - - - 

50/2019 TJ Sokol Tasovice 31.01.2020 - - - 30.000,- 

51/2019 Myslivecký spolek Hodonice 31.01.2020 - - - 40.000,- 

52/2019 FO 20.06.2020 5.000,- - - - 

53/2019 FO - - 5.000,- - - 

 Celkem  70.000,- 30.000,- 32.000,- 3.223.002,- 

Celkové výdaje na poskytnutí věcných darů z rozpočtu obce v roce 2019 činily Kč 79.973,-, z tohoto  
ze sociálního fondu Kč 2.000,-. 
Z Fondu rozvoje bydlení  byly poskytnuty 2 zápůjčky v celkové výši Kč 150.000,-.. 
Poskytnuté dotace k vyúčtování na základě Veřejnoprávní smlouvy podléhají veřejnoprávní kontrole, které jsou 
prováděny na základě pověření starosty u všech poskytnutých dotací k vyúčtování.  
 
Převody veřejným rozpočtům 

Daníž Hnanice – neinvestiční – členský příspěvek na rok 2018 18.150,- 

Svazek obcí Tasovice a Hodonice – neinvestiční – členský přísp. na rok 2018 
                                                           - investiční příspěvek 

366.300,- 
976.800,- 

Obec Tasovice – na ZŠ Tasovice neinvestiční 260.889,- 

Město Znojmo – neinvestiční za přestupková řízení r. 2017 
                            - neinvestiční na sociální služby v síti ORP Znojmo na rok 2018 

48.000,- 
81.512,- 

 
SZVO  Daníž Hnanice, Znojmeská 113, Hnanice, 669 02 Znojmo IČ: 68729235 
 Rozpočet SZVO Daníž Hnanice na rok 2019 byl zveřejněn na fyzické i elektronické      
 úřední desce Obce Hodonice v době od 24.4.2019 do 25.6.2019. Schválen byl na  
  jednání valné  hromady dne 28.5.2019.  
  Oznámení o zveřejnění rozpočtového  hospodaření SZVO Daníž Hnanice bylo     
 doplněno  o odkaz  na Schválený rozpočet  na rok 2019 a zveřejněno na fyzické  
 i elektronické úřední desce Obec Hodonice dne 26.6.2019. 
Aktuální Střednědobý výhled rozpočtu SZVO Daníž Hnanice na rok 2019 – 2022 byl zveřejněn na fyzické i 
elektronické úřední desce Obce Hodonice v době od 16.5.2018 do 8.6.2018. Schválen byl na jednání valné 
hromady dne 5.6.2018.  
Oznámení o zveřejnění rozpočtového  hospodaření SZVO Daníž Hnanice bylo     
doplněno  o odkaz  na Schválený střednědobý výhled rozpočtu  na rok 2019-2022 
 a zveřejněno na fyzické i elektronické úřední desce Obec Hodonice dne 13.6.2018. 
Účetní závěrka SZVO Daníž Hnanice  za rok 2018 byla schválena Revizní  
a inventarizační komisí SZVO Daníž dne 7.5.2019.  Valná hromada SZVO Daníž Hnanice vzala na jednání dne 
28.5.2019 informaci o schválení  na vědomí. 
Návrh závěrečného účtu SZVO Daníž za rok 2018 byl zveřejněn na  fyzické  
i elektronické úřední desce Obce Hodonice v době od 24.4.2019 do 25.6.2019. 
Schválen byl  na jednání valné hromady SZVO Daníž Hnanice  dne 28.5.2019  
Dne 26.6.2019  bylo  Oznámení o zveřejnění rozpočtového  hospodaření SZVO Daníž Hnanice  doplněno  o 
odkaz  na Závěrečný účet  za rok 2018 schválený a zveřejněno na fyzické i elektronické úřední desce Obec 
Hodonice. 
 
 
 
 
Svazek obcí Tasovice a Hodonice, Obecní 287, 671 25 Hodonice, IČ:68689420 
       -   Rozpočet Svazku obcí Tasovice a Hodonice na rok 2019 byl zveřejněn na fyzické  
           i  elektronické  úřední desce Obce Hodonice v době od 4.3.2019 do 3.4.2019. 
           Schválen byl na jednání výboru Svazku  dne 28.3.2019.  
           Oznámení o zveřejnění rozpočtového  hospodaření Svazku obcí Tasovice a  
           Hodonice bylo doplněno  o odkaz  na Schválený rozpočet  na rok 2019 a zveřejněno na  
           fyzické  i elektronické úřední desce Obec Hodonice dne 3.4.2019. 
       -   Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Tasovice a Hodonice na rok 2019-2021 
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            byl zveřejněn na fyzické i  elektronické  úřední desce Obce Hodonice v době od        
            4.3.2019 do 3.4.2019. Schválen byl na jednání výboru Svazku  dne 28.3.2019.  
           Oznámení o zveřejnění rozpočtového  hospodaření Svazku obcí Tasovice a Hodonice 
            bylo doplněno  o odkaz  na Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok  
           2019-2021  a zveřejněno na  fyzické  i elektronické úřední desce Obec Hodonice  
           dne 3.4.2019. 
Účetní závěrka  Svazku obcí Tasovice a Hodonice za rok 2018 byla schválena na jednání výboru Svazku dne 
25.6.2019 
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Tasovice a Hodonice za rok 2018  byl zveřejněn na fyzické  i elektronické 
úřední desce Obce Hodonice od 30.5.2019 do 19.7.2019. 
Schválen byl na jednání výboru Svazku dne 25.6.2019.  
Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření  bylo doplněno o odkaz na Závěrečný účet Svazku obcí 
Tasovice a Hodonice za rok 2018 schválený a zveřejněno na fyzické  i elektronické úřední desce Obce Hodonice 
dne 19.7.2019. 
 
6/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodonice za rok 2019 
     Přezkoumání hospodaření obce Hodonice za rok 2019 provedli ve dnech 14. – 15. srpna 2019 (dílčí 
přezkoumání) a dne 26. – 27. února 2020 (konečné přezkoumání hospodaření) pracovníci odboru kontrolního a 
právního Krajského úřadu Jihomoravského kraje. 
Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě žádosti  Obce Hodonice  a v souladu se zákonem  
č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků. 
Závěr zprávy:  

Při přezkoumání hospodaření obce Hodonice za rok 2019 
 

byly zjištěny chyby a nedostatky 
uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. C) zákona o přezkoumávání hospodaření, a to 

Nedostatky, spočívající v porušení povinností územního celku stanovených 
Zvláštními právními předpisy 

1/ Obecní úřad v oblasti samostatné působnosti neplnil úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce 
nebo rada obce: 
§2 odst. 2 písm. A) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku 
Na  zasedání  zastupitelstva  obce Hodonice dne 31.10.2018, bod 12, usnesení č. 23/1 
bylo schváleno  odměňování  členům  komise,  kteří  nejsou  členy  zastupitelstva obce 
Hodonice  ve  výši  Kč 400,-  ode dne  jmenování do funkce. Na zasedání zastupitelstva  
dne 20.2.2019,  bod 1,  usnesení  č. 5/6  byla  schválena  odměna  členu  zastupitelstva 
za  uprázdněný  mandát  ve výši  Kč 2.500,-  od 21.2.2019  vykonávajícího funkci člena 
Kulturně-sportovní  komise.  Kontrolou  mzdových  listů  členů  Komise  pro  životní 
prostředí  s os. č. 78  a  Kulturně-sportovní komise  s os. č. 80  bylo  zjištěno , že  jim  
odměna  nebyla  vyplácena.  Nebylo  dodrženo  ustanovení  § 109  odst. 3  zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích.  

 
 

byly zjištěny chyby a nedostatky 
které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) 

zákona o přezkoumávání hospodaření, a to: 
2/ Účetní doklady neobsahovaly podpisový záznam odpovědné osoby: 
§2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se  
rozpočtových prostředků 
Kontrolou pokladních dokladů bylo zjištěno, že pokladní doklady za období říjen až prosinec roku 2019 
neobsahovaly podpis starosty obce. Nebyl dodržen §11 odst. 1 písm. F) zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, dle kterého musí účetní doklad  obsahovat mimo jiné podpisový záznam osoby odpovědné 
za účetní případ, kdy se dle §33a odst. 4 stejného zákona podpisový záznam rozumí účetní záznam, 
jehož obsahem je vlastnoruční podpis nebo uznávaný eletronický podpis podle zvláštního zákona 
právního předpisu, anebo obdobný průkazný účetní záznam v technické formě, který zaručuje 
průkaznou a jednoznačnou původnost.  
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7/ Vedení účetnictví 
Obec Hodonice zpracovává účetnictví programem firmy Gordic spol. s.r.o., Erbenova 4, 586 01 Jihlava 
Obec Hodonice vedla v roce 2019 účetnictví v plném rozsahu 
Obec Hodonice neprovozovala v roce 2019 žádnou hospodářskou činnost 
Obec Hodonice byla v roce 2019 plátcem DPH  
Obec Hodonice tvořila a čerpala v roce 2019 Sociální fond a Fond rozvoje bydlení 
Obec Hodonice je zřizovatelem příspěvkové organizace Mateřská škola Hodonice, okr. Znojmo 
                             příspěvková organizace, U Kostela 196, Hodonice 671 25, IČ:70993408 
 
 
 
 
8/ Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření  obce Hodonice za rok 2019 a návrhu  
     závěrečného účtu  obce Hodonice za rok 2019 
     
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hodonice souhlasí a schvaluje celoroční hospodaření obce Hodonice a závěrečný účet obce 
Hodonice za rok 2019 včetně příloh a zprávy Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru kontrolního a 
právního – oddělení přezkumu obcí  o výsledku přezkoumání  hospodaření obce Hodonice  
za rok  2019, a to  

s výhradou nedostatků 
uvedených v závěru konečného přezkoumání hospodaření obce Hodonice za rok 2019. 
 
Přijetí nápravných opatření: 
Zastupitelstvo  obce  Hodonice  přijímá  ve  smyslu  ustanovení  § 13 odst. 1 písm. b)  zákona o přezkoumávání 
hospodaření  nápravná opatření, která spočívají v odstranění nedostatků uvedených v konečném přezkoumání 
hospodaření obce Hodonice za rok 2019 
 
Nedostatek č. 1 

§2 odst. 2 písm. A) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku 
Na  zasedání  zastupitelstva  obce Hodonice dne 31.10.2018, bod 12, usnesení č. 23/1 
bylo schváleno  odměňování  členům  komise,  kteří  nejsou  členy  zastupitelstva obce 
Hodonice  ve  výši  Kč 400,-  ode dne  jmenování do funkce. Na zasedání zastupitelstva  
dne 20.2.2019,  bod 1,  usnesení  č. 5/6  byla  schválena  odměna  členu  zastupitelstva 
za  uprázdněný  mandát  ve výši  Kč 2.500,-  od 21.2.2019  vykonávajícího funkci člena 
Kulturně-sportovní  komise.  Kontrolou  mzdových  listů  členů  Komise  pro  životní 
prostředí  s os. č. 78  a  Kulturně-sportovní komise  s os. č. 80  bylo  zjištěno , že  jim  
odměna  nebyla  vyplácena.  Nebylo  dodrženo  ustanovení  § 109  odst. 3  zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích.  

 
 ZO  Hodonice  ukládá starostovi,   mzdové  a  hlavní  účetní  obce  Hodonice  splnit  úkol,  který byl uložen 
Obecnímu úřadu Hodonice,  spočívající  ve vyplacení odměn za funkce členů komisí a člena zastupitelstva obce 
Hodonice členům, kteří  jsou příslušni k rakouským právním předpisům o sociálním  zabezpečení. 
ZO Hodonice konstatuje, že  při  projednání návrhu závěrečného účtu obce Hodonice za rok 2019  včetně příloh 
a zprávy Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru kontrolního a právního – oddělení přezkumu obcí   
o výsledku přezkoumání  hospodaření obce Hodonice za rok 2019   je  tato náprava  splněna, neboť  ve 
vyúčtování mezd za měsíc   březen 2020 byly  odměny členům komisí a členu ZO vyplaceny včetně všech  
doplatků a nebyla  územnímu samosprávnému celkem způsobena žádná škoda. 
Lhůta pro plnění přijatého opatření: nápravné opatření již bylo splněno. 
 
Nedostatek č. 2 

§2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se  
rozpočtových prostředků 
Kontrolou pokladních dokladů bylo zjištěno, že pokladní doklady za období říjen až prosinec roku 2019 
neobsahovaly podpis starosty obce. Nebyl dodržen §11 odst. 1 písm. F) zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, dle kterého musí účetní doklad  obsahovat mimo jiné podpisový záznam osoby odpovědné 
za účetní případ, kdy se dle §33a odst. 4 stejného zákona podpisový záznam rozumí účetní záznam, 
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jehož obsahem je vlastnoruční podpis nebo uznávaný eletronický podpis podle zvláštního zákona 
právního předpisu, anebo obdobný průkazný účetní záznam v technické formě, který zaručuje 
průkaznou a jednoznačnou původnost.  

 
ZO Hodonice ukládá hlavní účetní obce Hodonice zabezpečit řádné označení účetních dokladů r. 2019, 
 které v době provedení konečného přezkoumání hospodaření obce Hodonice za rok 2019  tento záznam 
neobsahovaly a přijmout systémové opatření pro zamezení opakování tohoto nedostatku. 
ZO Hodonice konstatuje, že při projednání návrhu závěrečného účtu obce Hodonice za rok 2019 včetně příloh 
 a zprávy Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru kontrolního a právního – oddělení přezkumu obcí   
o výsledku přezkoumání  hospodaření obce Hodonice za rok 2019 je tato náprava splněna,  neboť veškeré 
účetní doklady jsou označeny podpisovým záznamem odpovědné osoby a územnímu samosprávnému celku 
nevznikla žádná škoda. 
Lhůta pro plnění přijatého opatření: nápravné opatření již bylo splněno. 
 
 
Podání zprávy o přijetí nápravných opatření Krajskému úřadu JMK ve smyslu ustanovení §13 odst. 1 písm. b) 

zákona o přezkoumávání hospodaření  a Stanovení lhůty pro podání zprávy o plnění  přijatých nápravných  

opatření Krajskému úřadu JMK ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 téhož zákona. 

Do 15ti dnů po projednání Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodonice za rok 2019 a Návrhu 

závěrečného účtu obce Hodonice za rok 2019, včetně všech příloh  zastupitelstvem obce Hodonice s výhradou 

nedostatků uvedených v závěru konečného přezkoumání hospodaření obce Hodonice za rok 2019. a přijetím 

nápravných opatření, podá územní celek písemnou informaci o plnění přijatých nápravných opatření ve smyslu 

§ 13 odst. 2 zákona o přezkoumávání hospodaření jako součást  podání písemné informace  o přijetí 

nápravných  opatření ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b)  téhož zákona. 

Po projednání a schválení Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodonice za rok 2019 a Návrhu 
závěrečného účtu obce Hodonice za rok 2019 včetně všech příloh  zastupitelstvem obce Hodonice s výhradou 
nedostatků  uvedených v závěru konečného přezkoumání hospodaření obce Hodonice za rok 2019 a přijetím 
nápravných opatření, s uvedením lhůty pro předání písemné informace  krajskému úřadu JMK o přijetí 
nápravných opatření a zároveň i o jejich plnění,  se tento návrh stává  
 
 
 
 

ZÁVĚREČNÝM  ÚČTEM  OBCE  HODONICE  za  rok   2019 
 
 
 
 
 
Návrh závěrečného účtu obce Hodonice,  včetně zprávy  o výsledku přezkoumání  hospodaření obce Hodonice  
za rok 2019, je  řádně zveřejněn vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu  na fyzické úřední desce obce 
Hodonice od 7.5.2020. Od stejného termínu  je zveřejněn v elektronické podobě způsobem umožňujícím  
dálkový přístup na  elektronické úřední desce  obce Hodonice  na  www.hodonice.cz 
Úplné znění, včetně všech příloh, je v písemné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ Hodonice  
a na internetových stránkách obce Hodonice pod odkazem 

http://www.hodonice.cz/uredni_deska/navrh-zaverecneho-uctu-obce-hodonice-za-rok-2019 

 
 
 
 
 

http://www.hodonice.cz/
http://www.hodonice.cz/uredni_deska/navrh-zaverecneho-uctu-obce-hodonice-za-rok-2019
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V Hodonicích dne: 7.5.2020 
 
 
 
 
Vypracovala:  účetní obce,  Hana Prokešová                          Předkládá starosta obce Bc. Pavel Houšť 
 
 
……………………………………………………………….                        ……………………………………………………………….. 
 
 
 
 
Přílohy: 
1/ Výkaz FIN 2-12 k 31.12.2019 
2/ Evidence rozpočtových opatření r. 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na r. 2021 a 2022 
3/ Rozvaha k 31.12.2019 
4/ Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019 
5/ Příloha účetní závěrky k 31.12.2019 
6/ Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace majetku, pohledávek 
     a závazků Obce Hodonice k 31.12.2019 
7/ Výkazy zřízené PO MŠ Hodonice včetně inventarizační zprávy a inventurního soupisu 
     majetku k 31.12.2019 
8/ Finanční vypořádání dotací za rok 2019 
 
 
 

Připomínky k návrhu závěrečného účtu obce Hodonice za rok 2019 
mohou občané uplatnit písemně na Obecním úřadě v Hodonicích ve lhůtě stanovené 

pro jeho zveřejnění, nebo ústně na zasedání ZO při projednání 
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodonice za rok 2019 

a návrhu závěrečného účtu obce Hodonice za rok 2019  
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: 7.5.2020                                                                           Sňato dne: 
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Doložka o schválení návrhu závěrečného účtu obce Hodonice za rok 2019 
 

Návrh závěrečného účtu obce Hodonice za rok 2019,   včetně zprávy  o výsledku přezkoumání  hospodaření 
obce Hodonice  za rok 2019, byl  řádně zveřejněn vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu  na fyzické úřední 
desce obce Hodonice od 7.5.2020. Od stejného termínu  byl zveřejněn v elektronické podobě způsobem 
umožňujícím  dálkový přístup na  elektronické úřední desce  obce Hodonice  na  www.hodonice.cz 
Úplné znění, včetně všech příloh, je v písemné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ Hodonice  
a na internetových stránkách obce Hodonice pod odkazem 

      http://www.hodonice.cz/uredni_deska/navrh-zaverecneho-uctu-obce-hodonice-za-rok-2019 

 
 
Projednáno na jednání zastupitelstva obce Hodonice dne: …………………………………………. 
 
Schváleno na jednání zastupitelstva obce Hodonice dne: ……………………………………………. 
 
Usnesením č. ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
V Hodonicích dne: 
………………………………………………………………………………………………….. 
                              Starosta obce Bc. Pavel Houšť 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hodonice.cz/
http://www.hodonice.cz/uredni_deska/navrh-zaverecneho-uctu-obce-hodonice-za-rok-2019
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Text zápisu na  jednání ZO  

Návrh účetní závěrky obce Hodonice za rok 2019 

Důvodová zpráva: Zastupitelstvo obce Hodonice schvaluje do 30.6. běžného roku účetní závěrku obce 

za předchozí rok. Postupy pro schválení účetní závěrky stanovuje vyhláška č. 220/2013 Sb. 

Účetní obce předložila zastupitelstvu obce následující podklady k zajištění schválení účetní závěrky: 

1. Účetní výkazy, konkrétně výkaz Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát a Příloha, sestavené k datu 

31.12.2019 

2. Zpráva o výsledku finančních   kontrol za rok 2019 sestavená v souladu s prováděcí vyhláškou 

č. 416/2004 v platném znění  k zákonu č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ze dne 14.2.2020 

3. Protokoly  o výsledcích  veřejnosprávní kontroly  sestavené ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole v platném znění k poskytnutým dotacím v roce 2019. 

4. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodonice za rok 2019  ze dne 27. února  

2020 vyhotovenou Odborem kontrolním a právním, oddělení přezkumu obcí Krajského úřadu 

Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3 ,   601 82 Brno 

5. Inventarizační zprávu o inventarizaci majetku a závazků obce Hodonice k 31.12.2019 ze dne  

5.2.2020.  

Žádné další účetní záznamy a doplňující informace si zastupitelstvo obce nevyžádalo 
 
Zastupitelstvo obce Hodonice projednalo účetní závěrku Obce Hodonice za rok 2019. Zastupitelstvo 
obce Hodonice nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů 
v souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace 
účetní jednotky 
Hlasování: pro: 
                   Proti: 
                  Zdržel se: 
Zastupitelstvo obce Hodonice tímto schvaluje  kompletní  účetní závěrku Obce Hodonice 
sestavenou ke dni 31.12.2019. 
Zároveň zastupitelstvo obce rozhodlo o převedení výsledku hospodaření za rok 2019 ve výši 
 Kč 6.014.252,18  na účet 432 Výsledek hospodaření minulých účetních období. 
O schválení účetní závěrky Obce Hodonice za r. 2019  bude vypracován Protokol, který bude 
v nejbližším možném termínu, nejpozději do 30.6.2020, odeslán do Centrálního systému účetních 
informací státu podle technické vyhlášky o účetních záznamech /příloha zápisu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Protokol o schvalování účetní závěrky Obce Hodonice 
 

1. Identifikace schvalované účetní závěrky: 
Účetní závěrka obce Hodonice k 31.12.2019  IČ:00292788 
 

2. Datum rozhodování o schválení, nebo neschválení účetní závěrky: 
xx.x.2020 

 
        3.  Identifikace osob rozhodujících o schválení nebo neschválení účetní závěrky: 
              Členové zastupitelstva obce Hodonice:  Bc. Pavel Houšť  
                                                                                      Pan Procházka Jan 
                                                                                      Ing. Jitka Lattnerová 
                                                                                     Paní Miluše Mitregová 
                                                                                      Ing.  Jitka Bořilová 
                                                                                      Pan  Tomáš Letocha                                                                                   
                                                                                      Pan  Roman Hřebabecký 
                                                                                       Bc. Karel Matoušek 
                                                                                       Pan Vlastimil Fiala 
                                                                                       Bc. Roman Letocha 
                                                                                       Pan Josef Albert 
                                                                                       

4. Výrok o schválení nebo neschválení účetní závěrky: 
Zastupitelstvo obce Hodonice schválilo kompletní účetní závěrku obce sestavenou ke dni 
31.12.2019 s výsledkem hospodaření ve výši   Kč 6.014.252,18  .  

 
5. Identifikace průkazných účetních záznamů podle §6  odst. 3 vyhlášky č. 220/2013 Sb., 

případně popis dalších skutečností  významných  uživatele účetní jednotky: 
Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2019, Zpráva o výsledku 

finančních  kontrol za rok 2019 ze dne 14.2.2020, Protokoly  o výsledcích  veřejnosprávní 

kontroly  sestavené ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění 

k poskytnutým individuálním dotacím v roce 2019, Zprávu o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce Hodonice za rok 2019  ze dne 27.  února 2020 vyhotovenou Odborem 

kontrolním a právním, oddělení přezkumu obcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, 

Žerotínovo nám. 3  601 82 Brno, Inventarizační zprávu o inventarizaci majetku a závazků 

obce Hodonice k 31.12.2019 ze dne  5.2.2020. 

 

6. Vyjádření účetní jednotky (obce) k výroku o schválení, nebo neschválení účetní závěrky, nebo 

k zápisu o neschválení účetní závěrky podle §7 odst. 1  Vyhlášky č. 220/2013 Sb.,, případně 

k dalším skutečnostem souvisejícím se schvalováním účetní závěrky: 

Účetní obce bere schválení účetní závěrky na vědomí a zajistí předání informace o 

schválení účetní závěrky do CSÚIS v nejbližším možném termínu, nejpozději do 30.6.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky, které využily své právo  

dle § 12 vyhlášky č. 220/2013 Sb. 

              Členové zastupitelstva obce Hodonice:  Bc. Pavel Houšť   ………………………………… 
 
                                                                                     Pan Jan Procházka  ………………………………… 
 
                                                                                     Ing. Jitka Lattnerová  ………………………………… 
 
                                                                                     Paní Miluše Mitragová  ………………………………… 
 
                                                                                      Ing.  Jitka Bořilová   ………………………………… 
 
                                                                                      Pan  Tomáš Letocha  ………………………………… 
 
                                                                                      Pan Roman Hřebabecký ………………………………… 
 
                                                                                      Bc. Karel Matoušek  ………………………………… 
 
                                                                                       Pan  Vlastimil Fiala  ………………………………… 
 
                                                                                       Bc. Roman Letocha  ………………………………… 
                                                                                        
                                                                                      Pan Josef Albert                            ……………………………….. 

 

 

V Hodonicích dne:   xx.x.20 

 

                                                                                                  Bc. Pavel Houšť 

                                                                                        Starosta obce Hodonice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 



 































Výpočet věcného břemene dle pravidel obce Hodonice pro Smlouvu VVN-014330056491/020

Hodnota věcného břemene

HV = 5 Ur x V

Kč/m
2

10% CENA Ur

Ur 500 50 50

V Plocha věcného břemene

V1 (m2) 

pozemek 

p.č. 3845

V2 (m2) 

pozemek 

p.č. 2155

V3 (m2) 

pozemek 

p.č. 913/1

PLOCHA 

CELKEM 

6 55 24 85

Hv = 5 50 85 = Kč21250

Roční užitek
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evidenční číslo (pro interní potřebu České spořitelny, a.s.): 0632786179 

Smlouva o úprav ě vzájemných vztah ů 
mezi ru čitelem a bankou č. RD1/0632786179/LCD 

1. obchodní firma: Česká spo řitelna, a.s. 
sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 
IČO: 45244782 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1171 
(dále jen „Banka “) 

a 

2. název osoby: Obec Hodonice  
 sídlo: Hodonice, Obecní 287, PSČ 671 25 
 IČO: 00292788 
 (dále jen „Ručitel “) 

 
uzavírají tuto smlouvu o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou: 

ČLÁNEK I 
VYMEZENÍ POJMŮ 

1. Pojmy psané velkými písmeny nebo s velkým počátečním písmenem, v jednotném i množném čísle, mají pro 
účely této Smlouvy význam uvedený v tomto ustanovení: 

„Klient “ Svazek obcí Tasovice a Hodonice, sídlo: Hodonice, Obecní 287, PSČ 671 25, IČO: 68689420; 

„Občanský zákoník “ zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění; 

„Orgán ve řejné moci “ instituce nadaná pravomocí vydat závazné a vymahatelné rozhodnutí (soud, rozhodce či 
rozhodčí soud, orgán státní správy či samosprávy, aj. příslušný subjekt, orgán či organizace); 

„Ručitelské prohlášení “ prohlášení Ručitele uvedené v čl. III, odst. 1 této Smlouvy; 

„Smlouva “ tato smlouva o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou včetně všech součástí, příloh a 
dodatků; 

„Zajišt ěná smlouva “ každá smlouva o bankovním obchodu specifikovaná v rámci definice Zajištěných dluhů a 
tato Smlouva;  

„Zajišt ěné dluhy “ veškeré peněžité existující, budoucí, podmíněné i nepodmíněné dluhy Klienta vůči Bance, 
zejména: 

a)  dluhy ke splacení jistiny úvěru do výše 10.000.000,00 Kč (slovy: deset milionů korun českých) podle 
smlouvy č. 0632786179/LCD, uzavřené dne       mezi Bankou a Klientem a jejich příslušenství; 

b) dluhy k zaplacení veškerých cen a odměn podle kterékoli Zajištěné smlouvy a/nebo v souvislosti s ní a 
jejich příslušenství; 

c) dluhy k zaplacení jakékoli případné smluvní pokuty podle kterékoli Zajištěné smlouvy a/nebo v souvislosti 
s ní, a jejich příslušenství; 

d) dluhy k zaplacení případné náhrady škody (včetně jakýchkoli nároků na náhradu ušlého zisku) vzniklé 
v souvislosti s kteroukoli Zajištěnou smlouvou, a jejich příslušenství; 

e) dluhy k vydání bezdůvodného obohacení souvisejícího s případným odstoupením od kterékoli Zajištěné 
smlouvy nebo s její neplatností, ukončením, zrušením, neúčinností nebo nevymahatelností a jejich 
příslušenství; 

f) dluhy, které vzniknou Klientovi vůči Bance v období ode dne uzavření této Smlouvy do 31. 12. 2031 ze 
Zajištěné smlouvy nebo v souvislosti s ní, resp. dluhy z bankovních služeb poskytnutých na základě 
Zajištěné smlouvy, jestliže by byla shledána neplatnou, a to vše až do celkové výše 20.000.000,00 Kč 
(slovy: dvacet milionů korun českých).  

ČLÁNEK II 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Smluvní strany konstatují, že Banka a Klient uzavřeli smlouvu o bankovním obchodu (Zajištěná smlouva ve 
smyslu čl. I této Smlouvy), při jehož realizaci budou vznikat platební povinnosti Klienta vůči Bance. Součástí 
ujednání Zajištěné smlouvy je povinnost Klienta zajistit splnění dluhů Klienta vůči Bance Ručitelským 
prohlášením, resp. takové zajištění opatřit. 
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2. Předmětem této Smlouvy je Ručitelské prohlášení ve prospěch Banky a sjednání některých podmínek uspokojení 
Zajištěných dluhů. 

3. Smluvní strany se dohodly vyloučit použití ustanovení § 2015 Občanského zákoníku, tedy že Ručitelské 
prohlášení bude zajišťovat úroky z jakéhokoliv Zajištěného dluhu ve výši sjednané v příslušné Zajištěné smlouvě. 

ČLÁNEK III  
RUČITELSKÉ PROHLÁŠENÍ 

1. Ručitel tímto prohlašuje ve smyslu § 2018 a násl. Občanského zákoníku, že uspokojí Banku, pokud Klient nesplní 
Zajištěné dluhy nebo jejich část. 

2. Ručitel prohlašuje Bance, že pokud bude Klient v prodlení s plněním Zajištěných dluhů, splní Ručitel dlužné 
Zajištěné dluhy v prodlení, a to až do celkové výše 4.850.000,00 Kč (slovy: čtyři miliony osm set padesát tisíc 
korun českých). 

3. Banka tímto přijímá ručení podle tohoto čl. III. 

ČLÁNEK IV  
PROHLÁŠENÍ A POVINNOSTI RUČITELE 

1. Ručitel prohlašuje, že: 

a) je právnickou osobou řádně vzniklou a existující podle příslušného právního řádu a uzavření této Smlouvy, 
převzetí povinností a dluhů z ní, poskytnutí Ručitelského prohlášení a plnění povinností Ručitele bylo 
schváleno oprávněnými orgány a osobami; 

b) tato Smlouva byla řádně a platně podepsána Ručitelem nebo jeho zástupci, kteří nepřekročili svá 
oprávnění; veškeré dluhy a povinnosti Ručitele na základě této Smlouvy jsou platnými a vymahatelnými 
dluhy a povinnostmi Ručitele; Ručitel řádně splnil nebo je připraven řádně splnit veškeré své dluhy a 
povinnosti na základě této Smlouvy; 

c) se seznámil s každou Zajištěnou smlouvou, podmínkami plnění Zajištěných dluhů a souhlasí s nimi, 
zejména ví, jaká výše úroků či jaký způsob jejich stanovení a jaká výše úroků z prodlení byla sjednána 
v Zajištěných smlouvách;  

d) veškeré dokumenty a další informace poskytnuté Bance v souvislosti s projednáváním a uzavřením této 
Smlouvy jsou pravdivé, úplné, správné a nejsou v žádném podstatném ohledu zavádějící, jejich obsah 
představuje úplný, ucelený a věrný přehled o jeho celkové ekonomické situaci ke dni podpisu této Smlouvy 
a jeho schopnosti v budoucnu plnit dluhy a povinnosti z ní a že ode dne, kdy byly uvedené dokumenty a 
další informace Bance poskytnuty, nedošlo k žádným podstatným změnám skutečností, kterých se tyto 
informace týkají; 

e) uzavřením a plněním této Smlouvy neporuší právní předpis, rozhodnutí Orgánu veřejné moci, vlastní 
povinnost nebo dluh ani právo třetí osoby, a že je oprávněn k tomuto jednání bez jakýchkoli omezení; 

f) si není vědom, že by Orgán veřejné moci vedl jakékoli řízení, které by mohlo nepříznivým způsobem 
ovlivnit jeho schopnost řádně a včas plnit dluhy a povinnosti vyplývající pro něj z této Smlouvy nebo jeho 
celkovou ekonomickou situaci, nebo že by zahájení takového řízení hrozilo; 

g) Ručiteli není známo, že by na něj byl podán návrh na vydání rozhodnutí ani že by bylo vydáno takové 
rozhodnutí, které by mohlo omezit jeho oprávnění poskytnout Ručitelské prohlášení (např. návrh na 
nařízení předběžného opatření nebo návrh na výkon rozhodnutí apod.). Ručitel se nedostal do situace, 
která naplňuje definici úpadku podle § 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, 
a ani nehrozí, že se do takové situace dostane; 

h) Ručitel si před uzavřením této Smlouvy zjistil a před poskytnutím Ručitelského prohlášení zjistí, zda je 
Klient způsobilý zavazovat se k povinnostem; 

i) pokud se tato Smlouva uzavírá na dobu delší než 10 let, pak je to z toho důvodu, že kterákoli ze 
Zajištěných smluv má trvat déle než 10 let, pokud se Klient nerozhodne pro dřívější splacení v souladu 
s podmínkami Zajištěných smluv nebo pokud Banka nebude oprávněna požadovat dřívější splacení v 
souladu s podmínkami Zajištěných smluv. 

2. Ručitel se zavazuje, že: 

a) bude informovat Banku o: 

i) změně některé ze skutečností uváděných v prohlášení učiněném v čl. IV této Smlouvy, sdělených 
Bance při jednání o této Smlouvě nebo později ve vztahu k Ručitelskému prohlášení; 

ii) jiných skutečnostech, které mohou mít podstatný negativní vliv na možnost a rozsah uspokojení 
Banky z Ručitelského prohlášení, na schopnost Ručitele plnit dluhy a povinnosti z této Smlouvy 
nebo mohou být z jiného důvodu důležité pro vztah Ručitele a Banky; 

a podle povahy oznamované skutečnosti ji doloží dostupnými dokumenty nebo jiným průkazným 
způsobem, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl nebo mohl 
dovědět; 

b) uhradí nejdéle do 10 pracovních dnů od doručení výzvy Banky na Bankou určený účet všechny splatné 
dluhy Klienta, které nebudou řádně a včas splněny Klientem a za které se Ručitelským prohlášením 
zaručil; 
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c) uhradí veškeré platby vynakládané v souvislosti s touto Smlouvou přímo oprávněné osobě, a pokud by 
některý náklad nesla Banka, uhradí Bance takovou platbu nejpozději do 10 pracovních dnů od ručení 
písemné výzvy k její úhradě; 

d) učiní vše pro to, aby práva Banky na uspokojení Zajištěných dluhů z peněžních prostředků získaných z 
realizace ručení nebyla nijak a ničím negativně dotčena, a zdrží se všeho, co by bylo způsobilé tato práva 
Banky, resp. jejich uplatnění Bankou ohrozit či poškodit; 

e) zdrží se všeho, co by mohlo způsobit, že kterékoli prohlášení uvedené v této Smlouvě se stane 
nepravdivé, nepřesné, neúplné či v podstatném ohledu zavádějící a učiní vše nezbytné a vhodné, aby 
prohlášení uvedená v této Smlouvě byla vždy pravdivá, úplná a správná. Ručitel je dále povinen písemně 
oznámit Bance skutečnost, že kterékoli prohlášení uvedené v této Smlouvě je nepravdivé, nepřesné, 
neúplné či v podstatném ohledu zavádějící, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy se dozvěděl 
nebo se mohl dozvědět o tom, že příslušné prohlášení je nepravdivé, nepřesné, neúplné či v podstatném 
ohledu zavádějící. 

ČLÁNEK V 
PRÁVA A POVINNOSTI BANKY 

1. Banka je oprávněna požadovat po Ručiteli splnění kteréhokoli splatného Zajištěného dluhu nebo jeho části, 
pokud Klient nezaplatí takový Zajištěný dluh nebo jeho část v přiměřené době poté, co byl k tomu Bankou 
písemně vyzván. Této výzvy není třeba, jestliže ji Banka nebude moci uskutečnit nebo jestliže bude nepochybné, 
že Klient svůj dluh nesplní. 

2. Banka je oprávněna inkasovat částky odpovídající svým splatným pohledávkám za Ručitelem z disponibilních 
zůstatků na jakýchkoli dalších účtech vedených Bankou pro Ručitele a použít je na jejich úhradu. Banka je 
oprávněna započítat své splatné pohledávky za Ručitelem proti jakýmkoli pohledávkám Ručitele za Bankou. 
Právo inkasovat částky nebo započítat pohledávky má Banka bez ohledu na splatnost pohledávek Ručitele, 
pokyny Ručitele k nakládání s prostředky, na měnu, ve které jsou prostředky denominovány, a právní vztah, ze 
kterého vyplývají. Banka má právo proti pohledávkám Ručitele ze smlouvy o běžném účtu, kterou s ním případně 
má uzavřenou, započíst i své pohledávky z jiných závazků než z takové smlouvy o běžném účtu. 

3. Je-li pohledávka Banky za Ručitelem evidována v jiné měně, než je měna pohledávky Ručitele, bude přepočet 
proveden za použití kurzu Banky CZK – deviza střed, platného pro den provedení přepočtu. Není-li použití 
směnného kurzu stanoveného k tomuto dni z jakéhokoli důvodu možné, použije Banka směnný kurz stanovený k 
nejbližšímu předcházejícímu pracovnímu dni. 

ČLÁNEK VI 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu všech smluvních stran. Ručitel není oprávněn tuto 
Smlouvu vypovědět ani od ní odstoupit. Smluvní strany se dohodly vyloučit použití § 1978 odst. 2 Občanského 
zákoníku, tedy že marné uplynutí dodatečné lhůty nemá za následek automatické odstoupení od této Smlouvy. 

2. Ručitel potvrzuje, že si je vědom povahy a hodnoty plnění, která si Banka a Ručitel, resp. Banka a Klient, mají 
poskytnout podle Zajištěných smluv, souhlasí s podmínkami a cenami těchto plnění, prohlašuje, že nejde o 
plnění, která by vůči sobě byla v hrubém nepoměru a vzdává se práva požadovat zrušení této Smlouvy podle § 
1793 Občanského zákoníku. 

3. Tato Smlouva je uzavřena v tolika vyhotoveních, tak aby každá ze smluvních stran obdržela alespoň 1 
vyhotovení. 

4. Bude-li některé ujednání této Smlouvy shledáno neplatným či nevymahatelným, a takové ujednání je oddělitelné 
od ostatního obsahu této Smlouvy, bude neplatné jen takové ujednání, pokud lze předpokládat, že by tato 
Smlouva byla uzavřena i bez něj; takové neplatné či nevymahatelné ujednání smluvní strany nahradí jiným 
ujednáním s účinky maximálně se blížícími záměru sledovanému původním ujednáním. 

5. Písemnosti budou zasílány takto: Bance na adresu: Česká spořitelna, a.s., pobočka v(e) Jihlavě, Křížová 1338/1, 
PSČ 586 01 a ostatním smluvním stranám na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy. V případě změny adresy 
u kterékoli ze smluvních stran budou písemnosti zasílány na adresu, která bude příslušnou smluvní stranou 
v dostatečném předstihu písemně oznámena ostatním smluvním stranám. Pokud Ručitel vědomě zmaří doručení 
zásilky, platí, že zásilka mu řádně došla. 

6. Tato Smlouva se řídí českým právním řádem. 
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7. Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky. 

8. Doložka platnosti právního úkonu (jednání) podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
v platném znění: K uzavření této Smlouvy má Ručitel souhlas udělený usnesením č.                 přijatým na 
zasedání zastupitelstva Ručitele konaném dne      , kterým bylo rozhodnuto o uzavření této Smlouvy. 

V(e)       dne       
 
Česká spo řitelna, a.s.  
 
Titul, jméno, příjmení       
Funkce       
 podpis 
 
Titul, jméno, příjmení       
Funkce       
 podpis 
 
 
V(e)       dne       
 
Obec Hodonice  
 
Titul, jméno, příjmení       
Trvalý pobyt       
Rodné číslo (datum narození)       
Druh a číslo průkazu totožnosti       
Funkce       
 podpis 
 
V(e)       dne       
 
Potvrzuji, že s výjimkou případných podpisů ověřených notářem nebo jinou oprávněnou osobou každá z výše uvedených 
osob podepsala tuto smlouvu přede mnou a že jsem podle uvedeného průkazu totožnosti ověřil(a) její totožnost. 
 
      
Titul, jméno, příjmení a funkce ověřujícího pracovníka České spořitelny, a.s. a jeho podpis 
 



RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI  
se závazkem k POSKYTNUTÍ FINANČNÍ POMOCI  

PŘI ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU SPORTOVNÍ HALY  
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli  

ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník : 
 
 
Obec Hodonice  
se sídlem:   Obecní čp. 287, 671 25 Hodonice  
IČ:   00292788 
Zastoupeno:  starostou obce, p. Bc. Pavlem Houštěm 

 
dále pouze jako „Obec Hodonice“ 

 
a 
TJ Hodonice, z.s. 
se sídlem:   Obecní čp. 287, 671 25 Hodonice  
IČ:   44026404 
Zastoupeno:  předsedou spolku, p. Františkem Latrem  

 
dále pouze jako „TJ Hodonice“ 

t a k t o  : 
 
 

Članek I. 
Úvod 

 
1. TJ Hodonice je  vlastníkem níže uvedených nemovitých věcí :  

Pozemek  

Parcela 
číslo 

Druh pozemku Výměra m² Součástí pozemku je stavba 
Spol. 
podíl 

1978 ostatní plocha, jiná plocha 2499 Sportovní hala – doplnit  1/1 

1987/1 vinice  182  1/1 
1991/2 ostatní plocha, zeleň 7  1/1 
vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální 
pracoviště Znojmo 
na listu vlastnictví č. 1422 
pro katastrální území Hodonice  
pro obec Hodonice  
 Výpis z list vlastnictví č. 1422 pro katastrální území Hodonice je uveden v Příloze č.1, a tvoří tak 
nedílnou součást této rámcové smlouvy.  
 
2. TJ Hodonice prohlašuje, že výstavba sportovní haly byla  financována mj. i z prostředků ze 
státního rozpočtu programem Ministerstva školství a mládeže 133 530 Podpora materiálně technické 
základny sportu 2017 až 2024, podprogram 133D 531 podpora materiálně technické základny sportu – 
ÚSC, SK a TJ. Z důvodu financování výstavby sportovní haly ze státních prostředků je pak povinností 
příjemce dotace, tj. TJ Hodonice, majetek pořízený z dotace využívat v souladu se zákonem č. 586/1992 
Sb., o daních z příjmu,  ve znění pozdějších předpisů. Sportovní hala tedy musí být po dobu 10 let od jejího 
pořízení (tj. „Doba udržitelnosti dotačního projektu“) využívána za účelem, pro který byla dotace 
poskytována a současně nesmí být po uvedenou dobu převedena na jinou osobu a TJ Hodonice je tedy dle 
těchto dotačních podmínek povinna tuto sportovní halu řádně provozovat. 
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3. Smluvní strany uzavírají tuto rámcovou dohodu o spolupráci, v níž TJ Hodonice deklaruje Obci 
Hodonice připravenost převést po uplynutí Doby udržitelnosti dotačního projektu výše uvedené nemovité 
věci bezúplatně do vlastnictví Obce Hodonice a Obec Hodonice deklaruje připravenost obce poskytnout TJ 
Hodonice pomoc při provozování sportovní haly.  Smluvní strany tak touto smlouvou rámcově vymezují 
práva a povinnosti vyplývajících z jejich vzájemné spolupráce na zajištění provozu sportovní haly do doby, 
než bude sportovní hala bezúplatně převedena do vlastnictví obce Hodonice.  

 
 

Článek II.  
Práva a povinnost TJ Hodonice  

 
1. TJ Hodonice se zavazuje po Dobu udržitelnosti dotačního projektu provozovat sportovní halu s 
péčí řádného hospodáře, v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu,  ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s dotačními podmínkami vyplývajících z programu Ministerstva školství a mládeže 
133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024, podprogram 133D 531 podpora 
materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ, jenž jsou jako Příloha č. 2 nedílnou součástí této 
rámcové dohody. 
2. TJ Hodonice má zájem na tom, aby sportovní hala byla co nejvíce využívána a za tímto účelem je 
povinna učinit veškerá vhodná opatření směřující k propagaci nové sportovní haly. TJ Hodonice se tedy 
zavazuje provádět reklamu a propagaci na svých facebookových stránkách, na webových stránkách, 
zavazuje se na své náklady zajistit zveřejnění otevření sportovní haly a informací o jejím využití v rádiu, 
reklamní inzerci a články v místním periodiku apod. Při zajišťování této činnosti pak TJ Hodonice plně 
zodpovídá za obsah reklamy, tak aby tato odpovídala legislativě České republiky, nepůsobila 
nekalosoutěžně, nepoškozovala majetková a/nebo osobní nemajetková práva třetích osob, včetně 
autorských práv, práv duševního a průmyslového vlastnictví. 
3. TJ Hodonice zodpovídá za řádné provozování sportovní haly a v rámci této činnosti dohlíží na 
dodržování platných předpisů, zejména protipožárních, bezpečnostních a hygienických a je též odpovědna 
za plnění všech povinností vyplývajících z dodržování předpisů BOZP, předpisů PO a hygienických předpisů 
včetně případných sankcí uložených za jejich porušení příslušnými orgány státní správy. Dohlíží rovněž na 
ochranu a hospodárné využívání majetku TJ Hodonice (vybavení a zařízení sportovní haly, sportovní 
pomůcky, nářadí a náčiní), dále je povinna dohlížet na dodržování dobrých mravů, na řádné užívání 
sportovní haly včetně jejího zařízení a vybavení. 
4. TJ Hodonice je povinna vyhotovit provozní řád sportovní haly.  
5. TJ Hodonice je povinna určit osobu správce, který bude dohlížet nad dodržováním předpisů BOZP, 
předpisů PO a hygienických předpisů a současně na dodržováním práv a povinností vyplývajících z 
provozního řadu. Konkrétní pracovní náplň správce sportovní haly bude vymezena samostatnou smlouvou 
uzavřenou mezi TJ Hodonice a vybraným správcem. Za tuto činnost bude správce odměňován TJ 
Hodonice. 
6. TJ Hodonice je povinna pravidelně informovat Obec Hodonice formou písemné průběžné zprávy o 
stavu, financování (rozpis příjmů - výdajů), obsazenosti sportovní haly. Tuto průběžnou písemnou zprávu 
je TJ Hodonice povinna doložit Obci Hodonice vždy nejpozději do 15. dne po skončení kalendářního 
čtvrtletí. TJ Hodonice se pak dále zavazuje vždy nejpozději ke každému 31.1. každého roku předložit Obci 
Hodonice roční zprávu o stavu hospodaření a provozování sportovní haly, v rámci této roční zprávy 
předloží TJ Hodonice kompletní vyúčtování všech výdajů spojených s provozem haly (mzdové výdaje na 
činnost správce a účetní, výdaje za opravy a nákup materiálů, hygienických potřeb, nářadí a zařízení 
sloužících k provozu a údržby haly). 
7. TJ Hodonice se zavazuje, že jakýkoliv výdaj (tj. nákup, oprava, údržba)  materiálů, hygienických 
potřeb, nářadí a zařízení sloužících k provozu a údržby haly, přesahující částku 1.000,-Kč, bude předem 
konzultován a písemně odsouhlasen pověřeným zástupcem Obce Hodonice. Za tímto účelem postačí i 
souhlas udělený prostřednictví e-mailové zprávy. Pro případ, že TJ Hodonice tuto povinnost poruší, je 
povinna takový výdaj hradit ze svého a takový výdaj nemůže být financován prostředky poskytnutými Obcí 
Hodonice.  
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8. TJ Hodonice se zavazuje sestavit každoročně rozpočet s předpokladem nákladů a výnosů z 
provozu haly, tak aby Obec Hodonice mohla do svého rozpočtu na další rok zahrnout předpokládanou 
částku na pokrytí provozních nákladů sportovní haly. TJ Hodonice se tímto zavazuje předložit uvedený 
rozpočet na následující rok vždy do 31.10. předcházejícího kalendářního roku. Tzn., že rozpočet na rok 
2021 předloží TJ Hodonice do 31.10.2020. V rámci hospodaření a při sestavování rozpočtu je TJ Hodonice 
povinna vždy jednat tak, aby co nejvíce minimalizovala náklady na provoz sportovní haly a co nejvíce 
maximalizovala výnos z provozu haly.  
9. TJ Hodonice se zavazuje umístit na sportovní halu případně uvnitř sportovní haly vhodným 
způsobem informaci o tom, že výstavba haly a její provoz byl a je realizován za podpory Obce Hodonice. 
Obsah a grafickou podobu takové informační tabulky odsouhlasí Obec Hodonice. 

 
 

Článek III.  
Práva a povinnost Obce Hodonice  

 
1. Obec Hodonice se zavazuje, že po Dobu udržitelnosti dotačního projektu, bude poskytovat TJ 
Hodonice k její žádosti finanční pomoc a dotaci na veškeré náklady spojené s provozem sportovní haly, 
které nebudou kryty z pronájmu sportovní haly, z reklamy nebo z jiných příjmů generovaných v souvislosti 
s provozem sportovní haly. Poskytování dotací bude realizováno na základě podané žádosti ze strany TJ 
Hodonice, práva a povinnosti vyplývající z poskytnuté dotace jsou (budou) pak upraveny ve smlouvě o 
poskytnutí dotace, která bude vždy za tímto účelem uzavřena, a mj. v souladu se zákonem č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Součástí takové smlouvy pak bude mj. povinnost TJ 
Hodonice využít tuto poskytnutou dotaci hospodárně a účelově a povinnost předložit vyúčtování k 
poskytnuté dotaci. Neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace pak může mít vliv na 
poskytování dotací v následujících obdobích.  
2. Obec Hodonice se současně zavazuje podílet se na propagaci sportovní haly za účelem dosažení 
max. obsazenosti sportovní haly. 
3. Obec Hodonice má právo požadovat po TJ Hodonice průběžné zprávy o  stavu, financování (rozpis 
příjmů - výdajů), obsazenosti sportovní haly a dále pak roční zprávu týkající se hospodaření TJ Hodonice 
pokud jde o provoz sportovní haly. Podrobnosti týkající se požadovaných dokladů, vyúčtování dotace 
apod. budou řešeny již v jednotlivých smlouvách o poskytování dotace ze strany Obce Hodonice TJ 
Hodonice. 
4. Obec Hodonice se zavazuje být nápomocna TJ Hodonice při provozu sportovní haly (správcovství, 
účetnictví, pojištění, zajištění dodavatelů, opravy a údržba apod.). 
5. Obec Hodonice je oprávněna podílet se společně s TJ Hodonice na výběru osoby správce 
sportovní haly, taktéž je oprávněna a současně povinna podílet se s TJ na vyhotovení pracovní náplně 
(pracovních povinností) správce sportovní haly. 
6. Obec Hodonice se zavazuje spolupracovat s TJ Hodonice, kooperovat při zajišťování využití a 
obsazenosti sportovní haly, poskytovat si vzájemně informace, které se jedna či druhá strana dozví, a 
které se týkají sportovní haly, jejího provozu, využití atd.  

 

Článek IV. 
Doba trvání 

 
 Tato rámcová smlouva o spolupráci se uzavírá dobu určitou, do 30.6.2020 – tato lhůta souvisí s 
Dobou udržitelnosti dotačního projektu (předpokládaný termín Doby udržitelnosti dotačního projektu je  
30.6.2030). Za účelem vyloučení jakýchkoliv pochybností do budoucna se má za to, že po výše uvedenou 
dobu, tj. vždy min. do dobu trvání dotačních podmínek – doby udržitelnosti dotačního projektu, nejdéle 
však do 30.6.2030, nelze tuto smlouvu jednostranně vypovědět tou kterou smluvní stranou. Tato rámcová 
dohoda tedy zaniká uplynutím doby, na kterou byla sjednána – tj. (30.6.2030,  aniž by bylo nutné uzavírat 
o zániku smlouvy jakékoliv právní jednání. 
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2. Pro případ, že dojde ke zkrácení doby udržitelnosti dotačního projektu, sjednávají smluvní strany 
právo tuto smlouvu jednostranně vypovědět bez udání důvodu, před uplynutím data 30.6.2030. V tomto 
případě se sjednává výpovědní lhůta v trvání 3 měsíců, počítaných od prvého dne v měsíci, který následuje 
po měsíci, v němž byla výpověď té které smluvní straně doručena.  

 
Článek V. 

Závěrečná ujednání 
  
1. Tato smlouva byla projednána a schválena zastupitelstvem Obce Hodonice na jeho jednání, které 
se konalo dne xx.xx.2018, usnesením č. xx/xx. 
2. Pokud tato smlouva některé otázky neupravuje, pak se tyto otázky řídí příslušnými ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Při výkladu této smlouvy je pak vždy třeba dbát jejího účelu, 
který je zřejmý zejména z Článku I., II. a III. této smlouvy. 
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž má každý platnost originálu. Každá 
strana obdrží jedno vyhotovení.  
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy 

jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění 

této smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících. Účastníci smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před 

podpisem řádně přečetli, s obsahem této smlouvy souhlasí, neboť tato vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou 

a skutečnou vůli, a dále prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani v omylu, nebyla uzavřena 

za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz těchto tvrzení připojují své podpisy.   

 
V Hodonicích, dne  

 
Obec Hodonice :       TJ Hodonice, z.s. 
 
 
 
 
 
___________________________     _____________________________ 
vlastnoruční podpis       vlastnoruční podpis 
Jméno, příjmení : Bc. Pavel Houšť     Jméno, příjmení : František Latr 









































KONSTRUKCE CHODNÍKU - TYP D2-D-1-CH-III KONSTRUKCE PLOCH Z ŽULOVÝCH ODSEKŮ

DSP/DPS

ING.ARCH.JAROSLAV POLÁČEK

4/2020

1:250/1:100

D.2 SITUACE STAVBY, CHARAKTERISTICKÉ ŘEZY

C.3, D.2

C.3 KOORDINAČNÍ SITUACE

ING.ARCH.JAROSLAV POLÁČEK

CELKOVÁ SITUACE 1:250

D- DOKUMENTACE STAVBY - SO1 CHODNÍK

C.3 KOORDINAČNÍ SITUACE

CHODNÍK K OBCHODU, 

HODONICE - TASOVICE

Hodonice Hodonice, p.č.628/2

OBEC HODONICE, OBECNÍ 287, 671 25 HODONICE

část Hodonice

část Tasovice, na k.ú. Tasovice

není součástí této PD
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