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o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
obce člunek. tčo 0oz+6+68

Přezkoumání bylo vykonáno na Úřadu Územního cetku dne 30.07.2o19 jako dílčípřezkounrárlí
a na Krajském Úřadu JihoČeského kraje dne 20.04.2O2o jako konečnépřezkoumání.
]:C:,,c,n]áni hospodaření obce Člunek za.1o| 2O19 ve smyslu ustanovení
§ 42 zákona č. 12Bl2000 Sb.,
o obcÍch (obecní zřízenÍ), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu só zákonem č, 42Ol2004 sb.,
o Přezkoumávání hosPodaření Územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, vc znč:ní
PozdějŠÍchPředpisŮ, bylo zahájeno dne L7.07.2oLg Krajským úřadem Jihočeskáho knaje
dElručenímpísemného oznámení,

Fřezkoumané období od O1.01.2019 do 31.12,2019.
Přczkoumání vykonal:
kontrolor pověřený řízenímpřezkoumání: Ing.

zdeňka perníková

PověřeníkPřezkoumánípodle§5zákonač.42ol2oo4Sb.a§3"§6zákonač.255/2012sb.

vydal Krajský úřad Jihočeskéhokraje pod č. 55o/2ol9/oEKo-PŘ aně 18.07.2019,

KoneČnéPřezkoumánj LrosPodaření bylo provedeno v podmínkách mimořádných
opatřenr, vyvolaných
na územíČeské..republiky,s využitímpoitupu-áopoiueené5o Ministerstvem
financÍ, odbor 47
Centrální harmonizační Jednótka, z podkiadů 'preoávanycn 6zemnrmi -;;iú
na elektronických nosičícha konzultovaných dálkovoú formou.
vYhláŠením nouzového stavu

Přezkou má n í bylo vykoná no výběrov,ým způsobem,
Při dílčírnpřezkounrání byli přítomni:

Zdeněk Plachý - starosta
Jarmila veithová - účetní

idenliílkátor DS: kdib3rr

c-pod aleI na

:

posta @kra]-j

i

hocesky.cz

tel: 386 720 11i
fax: 38 6 359 069

tČ:_

708906:j0

D]C: CZ70890650
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Předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v

§ 2

odst.

7a2

č, 42al2004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.
Při posuzování jednotlivých právních úkonůse vychází ze znění právních předpisů platných
uskutečnění tohoto ú kon u.

zákona

ke

dni

Podle ustanovení § 2 odst, 3 zákona Č. 42012004 Sb. nebyly přcdmětem přezkoumání údaje, na které
se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.
Poslední kontrolní Úkon, kterým byla kontrola inventurního soupisu účtuzOr byl učiněn dne 20.04. 2020,

A.

Výsledek dílčíchpřezkoumání
Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčíchpřezkoumání za rok 2019

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

A.IL

Chyby a nedostatky nenapravenó z dílčíchpřezkoumání nebo zjištěnó při konečném
přezkoumání za rok 2019
Při přezkoumání hospodaření nebyIy zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10
odst. 3 písm. c) zákona č. 42O|2OO4 Sb.
Přehled nenapravených chyb a nedostatkŮ méně závažného charakteru podle ustanovení
§ 1O odst. 3 písm. b) zákona Č. 42Ol20O4 Sb. (v členěnípodle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona
č. a20l2004 Sb,):
U.rtanovení§_Z oasL Z

pí

I'orušgtpravrr iho předpis

u

ken
:

Zákon č. 563/1991 Sb,, o účetnictví,ve zněnípozdějších předpisů
ČÚs e, 707 - 770 (§ 36 odst, 1 zákona o účetnictví)
_U5!anovení: ČÚs

t. 701 bod 6.2. a 6.3.

enarakteristita 4l
lJzemnícelek neúčtovalk okamžiku uskutečněníúčetníhopřípadu,
Pqp ls_ztjs!ěné eh y_byc_nedostalku

Kontrolou zúČtovánídotace Č, smlouvy SDO/OREG lI0Ol§ a účetníhodokladu č, 30078 ze dne
31,10.2019 zúČtovánídotaceve výŠi240,000 Kč bylo zjištěno, že nebyl dodržen okamžik uskutečnění
ÚČetního případu při zúČtovánídotace s povinností vypořádání - dle pokynu JčK došlo k zúčtování
zálohy na dotaci se rozpočtem státu ke dni 22,10.20Ig.

!§!a!a!eú

§ 30 odst. 7 písm, b)
_qhora(le!§likaaištěnó chybv a nedostatku

;

Inventurní souPisY Územního celku neobsahovaly podpisový záznam osoby odpovědné
za provedení
inventury.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Inventurní zPráva, u které je uveden termín ukonČeníinventarizace dne 31.01,2020,
ani soupisy
sestavené k 31,12.2019 neobsahovaly podpisový záznam předseclkyně komise, Komise
stanovena v Zo

dnc 18.12.2019.

idcntiflkátor

DS:

t:podalc|na:

kdib3rr
postaL6kraj-]ihocesky.cz

te|:

386 720

In

fax: 38 6 359 069

IČ:

70890650

DIČ: cZ7089065O
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§ 10 odst. 3 písm. a) zákona Č. 42012004 Sb., které jsou uvedeny
ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:
podle ustanovení

v členěnípodle

U§alsycll§

2 odst, 1 písm. a) plnění přúmů a výdaiů rozpočtu včetně peněžníchoperacíJýkoiír.rEi_se
rozp_pelsyylh!_ralťedků

- přezkoumán: Ano

Ljstanovení§ 2 odst_1 písm. b) finanČníoperace, týkají,císe ťvorby a pBužitipcneznLeh_Lo_ndů
Obec netvoří peněžní fondy, ověřeno na rozvahu sestavenou k 31.12.2019.
1
J.

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelskó činnosti územního celku
Obec o podnikatelské činnosti neúčtuje, ověřeno na výkazy platné k 31.12,2019.

4.

§ 2 odst, 1 písm, d) peněžníoperace,_rýloúrse sdružedeh_prpsťect!,__vynoi]árla!ý_cll
ta základě s_nloqvy mezi dvěma nebo více územnímicelkv, @y_
s jrnýni

!]slarcycn_t
p

Obec o sdružených prostředcích neúčtuje.

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanČníoperace, tVkají,líse cizích zdrojů ve smyslu právních předp,iEů
o účetnictví
- přezkoumán: Ano
sd_9[ 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prs§!rcdlrp!§ky!ru!ými_z
o s_dalšíniprs§!řcdky_zczehraničíp!§!y!,rutý!nr!e*ák|a_ďě, ffrezhárqďljcn smluv

U§lorraved_§_2

Népdníhp][Qnd.q

Obec nenakládá ani neúčtuje o těchto prostředcích.
7.

!]stanovení § 2 odst. 1 písm. q) vyúČtovánía vypořádání finančníchvztahů ke státnímu rqzpQ_cl_u,
(rozp,očtůmkrajů, k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám
- přezkoumán: Ano

B

|..Jstanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního
eelku

- přezkoumán: Ano
9.

Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s maje_tkem státu,*§_!1!lz ba§p_olarr

celek

ú_zemní

Obec nenakládá ani nehospodaří s majetkem státu.
10 _U,5[qnovení § 2 odst, 2 písm. c') zadávání a uskutečňování veřejlýetr
zotézek_gfďjlnlalLlkruri
a p_oslup1l přez ko u mq nýg[_qgá nem doh led u pod le zvl á štn íh o_p{oynibqpredp§u

- přezkoumán: Ano
11. ![stanovení § 2 odst, 2 písm, d) stav pohledávek a závazků a naklédónís nimi

- přezkoumán: Ano
12

lslalsllení

§ 2 odst. 2 písm.

- přezkoumán: Ano
- přezkoumán: Ano
14

k

Vzhledem k mimořádným o_kolnostem, omezeným pracovním kapacitám a nízkévnímané
rizikovosti daného
Předmětu nebYl Předmět přezkoumání podroben detailnímu prověřování. Detailní Órouorunrtor..'"to pruJ*ž,t,
Přezkoumání bude Provedeno v závislosti na posouzení ;eho rizikovosti u piíští.1,obdobích. V rámci
základního posouzení předmětu nebyly shledány chyby a nedóstatky
lJ.

- přezkoumán: Ano
lt]t:rliLlikátor

DS:

cpodate|na:

kdib3rr
posta@)kraj-jihocesky.cz

tel:
fax:

386 720 111
38 6 359 069

rČ:

/08906lj0

DIČ: CZ7089O650
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C,

Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech

C,I.

Při přezkoumání hospodaření územníhocelku v předchozích letech

byly zjištěny následujícíchyby a nedostatkyl

_C_|

a_ra

kte risti

ka

zj

ištěnéc hybv a nedostatku

:

Invcntarizačnírozdíly nebyly vyúčtoványdo účetníhoobdobí za které se inventarizací ověřuje stav majetku

a závazkfl.

PQpj§ zj iště n é chy,by_a_lcda§latku

:

Inventarizačnírozdíly zjištěnéinventarizací ÚČtŮ 042,021 a 0B1 k 31. 12. 201B, uvedené v inventarizační
lprávě z_a rok 2018, nebyly vyúčtoványdo účetníhoobdobí roku 2018.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.
Název opatření:
ZO ze dne 22.06,2079 - přijetíopatření
Opatření solněno dne:
31.01.2020
Popis plnění opatření:
Doložen účetnídoklad č.90003 ze
01,03.20i9 o zaúčtování
inventarizačních rozdí|ůk účtuO2I,042, doložen účetnídeník
k účtuOgt a inventurní soupisy těchto úctů
bez inventarizačních rozdílŮ. V inventarizaČnízprávě za rok 2019 neníuvcdeno, že by vznikly inventarizac]ní
rozdíly, Způsob řešenípřípadných inventarizačníchrozdílůje předmětem přijatých opatření k nápravě chyb a

dne

ni:dostat.ků.

Opatření bylo splněno: Napraveno.

#.

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2019
Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2o19 podle § 2 a § 3 zákona č, 42012004 sb,

+

byly zjiŠtěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků úvedených v § 10

odst. 3 písm. c) zákona č.42ol2oo4 Sb., a tol
inventury.

D.II.

Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,
která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:
Při PřezkoumánÍ. hospodaření nebyla zjiŠtěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad
na hospodařeníúzemního celku v budoucnosti.

D.III.

Poměrové ukazatele zjištěnépři přezkoumání hospodaření:

,....,..
........

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
,,..,. 0,22o/o
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
!,47 o/o
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku .,..,,...,...,............,
o y"

D.IV.

Výrok o výši dluhu územního celku:

Dluh Územního celku nepřekroČil 60

o/o

průměru jeho přijmů za poslední4 rozpočtovéroky.

Výše dluhu územního celku: O Kč
60 7o průměru jeho přLjmů za poslední4 rozpočtové roky: 5741 361,81 Kč.
ČeskéBudějovice, dne 20. dubna 2020.
idcnlif']kátor

DS:

t:podatc|na:

kdib3rr
posta(ókraj-jihocesky.cz

tel:

386 720 111

fax: 38 6 359 069

tČ:

7089O6:j0
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KRAJSKÝ ÚŘaP
KRAJ
JIHOČESKÝ
- ---Odbor ekonomický

Jméno a podpis kontrolora zúčastněnéhona přezkoumáníhospodaření:

.
/,1

U Zimníhb stadionu 1952/2

lá_ltď;"

Ing, Zdeňka Perníková
kontrolor pověřený řízenímpřezkoumání

odděl8r{í přezkumu a metodiky
/trošoodaření obcí

Č""xe Buděiovlce

(19)

podpis kontrolora pověřeného iízením

přezkoumání

Tato zpráva o vúsledku přezkoumání:

-

má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. K zjištěním uvedeným
ve zprávě je moŽné podat písemnéstanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne převzetí zprávy o výsledku
přezkoumánÍ, a to kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání, Tento návrh se stává konečným
zněním zprávy okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č.
42012004 Sb,, o možnosti podání písemného stanoviska k dotčeným zjištěním. Kontrolor pověřený
řízením přezkoumání můžev odůvodněnémpřípadě stanovit lhůtu delší,

je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis

-

předává zástupci kontrolovaného
subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušnéhospisu.
nedílnou souČástí zprávy je seznam dokladŮ a jiných materiá|ů využitrich při přezkoumánr, které jsou
uvedené v příloze.

s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Člunek o počtu 9 stran včetně přílohy byl
seznámen dne 20.04.2020 a její stejnopis Č. 2 ořevza| dne .. , .. .. starosta obce Zdeněk piachý,

Foučení:
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13.odst.
I Rísm. b) zákona č. 42012004 Sb., povinen přijmout
oPatření k náPravě chyb a nedostatků uvedených v_této zprávě o výsledku přezŘoumání
háspodařenr'.
o tom PÍsemnou informaci přezkoumávajícímu,orgánu, a to nejpozději oo ts onů po prolednánítéto b"á.t
,:pra*y
spolu se závěrečným účtemv orgánech územního celku.
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č, 42012004 Sb., povinen
v informacích podlc
ustanovení § 13 odst._ 1 písm, b) téhoŽ zákona uvést lhůtu, ve které pooa prÉrlsnemu přezkoumáva;ícímu
orgánu PÍsemnou zprávu o plnění přrlat,ých opatření a v téio lhůtě přisluš.áru pr"rtoumávajícím;

;i;;;;,

uvedenou zprávu zaslat.

NesPlněním těchto Povinností se Územní celek dopustí přestupku podle
ustanovení § 14 odst, 1 písm, b) a c)
zákona Č. 42012004 Sb, a za to lze uložit územnímu .uiku poát" ustanovení
§ t+ od"st. 2 zákona č. 420l2a04
Sb. pokutu do výše 50.000 Kč.

,}ř:L{; ilLilNÉF"
:\iíi s1 Cluney"
l,;i 3B4 3g7 10b
,čŤnq: ,1,5,1fiB

;lári,

identifikátor
e-podateI na

DS:

:

kdib3rr
posta @kraj-ji

hocesky.cz

tel: 386 720 111
fax: 38 6 359 069

IČ:

70890650

DIČ: cZ7OB90650
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PříIoha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za
Dq|i]eely_a

rok2019.

jiné materiálv využitépři přezkoumání:

í,{ávrh rozpoČtu

.
.
ů

íld rOk 2019
- zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách obce dle zákona
- potvrzeno na materiálu

Rozpočtová opatření

.

o

- vymezení rozsahu rozpočtových opatření, jejichž provádění svěřuje obecní zastupitelstvo starostovi

obce dne 27.íL20I4
- lozpočtovéopatření

{| c
,

č, 412079,

v ZO

cJne

rozpočtovéopatření č.21201,9, schvále no starostou dne 03.04.2019, projednáno ZO

rJne

i4.05.2019

schváleno starostou dne 07.05.2019, projednáno

14.05.2019
- rozpočtové opatření č, 512079, schváleno starostou dne 18,06,2019
- zveřejněna na internetových stránkách obce v souladu se zákonem viz. potvrzení na dokumentu

a

.
n

Dodáno elektronicky:
u RO č, tZ a 13 uvedeno schválenístarostou dne 1B.12.2019, zároveň c|oloženo, že bylo schválcno
v ZO dne 1,B.12.2079 (RO schválené starostou v rámci kompetence jemu svěřené, není zapotřebí
opět,ovně schvalovat v ZO, ale např, vzít na vědomí)

Schválený rozpočet

r
r
.
.

lld rok 2019

- v ZO schválen dne 19.12.201B jako vyrovnaný
- přúmy a výdaje ve výši 9.057.500,00 Kč
- zveřejněn na ínternetových stránkách obce dle zákona

Střednědobý výhled rozpočtu
. - dokumcnty návrhu a schválenóho výhledu rozpoČtu na rok 2019-2020 zveřejněny v soulaclu

e
.
.

z;ikonem
- potvrzeno na cokumentech
- schválen v ZO dne 1B,12.2017

dokumenty návrhu a schváleného výhledu rozpoČtu na rok 2020

- 2O2I

zveřejněny

v soulaclu

sc:

se

.
.

zákonem
- polvrzeno na dokumentech
- schválen v ZO dne 19.12.201B

'

opis úřednídesky)
- Projednán zastupitelstvem obce dne 22,06,2019 s výrokem dle zákona, včetně přijetí konkrétních

Závěrečný účet
, - návrh a schválený materiál závěreČnéhoÚČtu za rok 2018 zveřejněn v souladu se zákonem (viz.
opatření

Eankovní výpis

",
,
'
'

BV z CNB č, 9, ze dne 28,06,2019 zůstatek ve výŠi5.642.288,I7 Kč
PoŠtovníspořitelna Č.201916 ze dne 30,06.2019 zůstatek ve výši 573.019,98 Kč
PY !pl,:ÍÚČet
BV ZIJU PoŠtovníspořitelna Č. 2019/103 ze dne 30,06.2019 zůstatek ve výši +.'soo,z::,:g
t<č
BV Spořicí ÚČet PoŠtovníspořitelna Č.2OI9l6 ze dne 30,06.2019 zůstatek ve výši 1,85ó,440
Kč
BV SpořicíúČetPoŠtovníspořitelna č,207916 ze dne 30,06.2019 zůstatek uu uýši 2,722.2663j
Kč

[v!dence majetku

.
.

Dodáno elektronicky:

zařazovací protokol č.
20.06.2019

na účet02B.0050 - chladnička Zanussi ve výší7.750 Kč, pořízcní

Evidence poplatkŮ
r Plo rok 2019.evidence PoPlatkŮ odpady, psi vedena v programu pohledávek i v listinné podobě,
ÚČetní doklad Č. 80001 do B0200O ze dne 31.01.2019 ročníú8etnípráapis
Óápiov
Faktura

.
"
.

Faktura vydaná

č. t9001to ze dne 11.06.2019 za prodej paliva SM ve výši 5
a rovnaného dříví,série B
Faktura přilatá:

idcnliílkátor DS:

kdib3rr

č. 076633

c-podate|na: posta@kraj-jihocesky,cz

( 8 m3), hrazeno hotově
te

l:

386 720 111

fax: 38 6 359 069

,BOB

Kč, příloha číselníkdruhového

IC:

708906:'0

DiČ: CZ70890650
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a
o
o

a

ev. č, 3119072309 ze
Dodáno elektronicky:

dne 05.06.2019 za chladniČku Zanussi ve výŠi7.750KČ, hrazeno

- výdajový pokladnídoklad

-

účetnídoklad

č, 546 ve výŠi7.750

č, 20546 ze dne

hotovČ:,

Kč ze dne 20.06,2019

20.06.2019 úhrada v hotovosti za chladničku, vč. zařazení

do majetku na účet02B,
-zařazovací protokol č,2ze dne 20.06.2019

cv.č. 77l20I9 ze dne 04,06.2019, Č. 01406033 ze dne 31.05.2019 za stavení práce dlc SOi)
(soupis prací) ve výši 596.566,06 Kč, zápis o odevzdání a převzetí akce ze dne 06.05,2019, ÚČetní
doklad č, 00077 ze dne 04,06.2019 účetnípředpis

Hlavní kniha

.
.

sestavena k 30.06,2019
sestavena k 30.12.2019

trnventurní soupis rnajetku a závazků

"
.

Dodáno elektronicky

Inventurní plán vydaný starostou dne 1B.12,201"9, schválen v ZO dne 1B.12.2019, včetně stanovcní
členůinventurní komise a soupisu účtůk inventarizaci
1nventurní zpráva sestavena po ukončeníinventarizace dne 31.01,2020 - není uvedeno, že by byly
zj ištěny nventa rizač ní rozdíly
Inventurní soupis účtuOZg
AU 028,0050 - inv, č. 5lI72chladniČka Zanussive výŠi7.750 KČ pořízení 20.06.2019
Inventurní soupis účtu031 ověření vyřazení prodaného pozemku 86217 v k. ú. Kunějov
Inventurní soupis účtu338
Inventurní soupis účtu321
Inventurní soupis účtuZOt - výčetka
Inventurní soupis účtu403
Inventurní soupis účtuO+t
i

a
a
a
a
a
o
a

a

Tnventurní soupis ÚČtu 02I vČetně zŮstatkŮ analytických účtů021,0010, 021.0200,
02]",0300,021.0400,021.0500, 021.0600 a zŮstatkŮ analytických účtů
0B1.0010, 0B1.0200,
0B1.0300, 0B1.0400, 0B1.0500, 0Bi.0600
Kniha došlých faktur
o

.
o
.
.
,

sestavená k 30.06.2019
ev. č, 77l20t9 ze dne 04.06.2019
Dodáno elektronicky:
sestavená k 31.12.2019
posledníev, č. F 230 ve výši 32.591,16 Kč splatná ke dni 20.01.2020

kniha odeslan,ých faktur

t
.
.
.
.

sestavená

k

15.07,2019

č. tgo0t10 faktura za dřevo ze dne 11,06.2019 ve výši 5 .BOB Kč
Dodáno elektronicky:
sestavená k 3LI2,2019

č. 1900149F faktura Březovské lesy s,r.o, za dřevo ze dne 27,I2.2OI9 ve výši 218.046 Kč.
pokladní doklad
. PPD č,542 ze dne 18.06.2019 ve výŠi500 Kč
. PPD Č, 541 ze dne 18.06.2019 Úhrada prodej dřeva (faktura za hotové) ve výši_5.BOB Kč,

"
.

VpD
VPD

č. 546
č. 527

ze dne 20.06.2019 za chladničku Zanussi ve výši 7,750 Kč
ze dne 05,06.2019 za dárkový balíČekve výši 529 Kč

Pokladní kniha (deník)
o ll€řozpoČtovaná pokladna

.

k 30,06.2019

-

pokladní zŮstatek odsouhlasen na pokladní deník a výkazy platnó

".

Směrnice Č, 1/2015 Čl. Č. 12 - stanoven pokladní limit - odsouhlaseno na pokladní deník za obclobí
březen až červen 2019
Dodáno elektronicky:
Zůstatek pokladního deníku odsouhlasen na výkazy platné k 31.12.2019

.

sestavena

í}říloha nozvahy

ltozvaha

o
.

k

30.06.2019

idcntifikátor

sestavena k 30.06.2019
sestavena k 31,12.2019
DS: kdib3rr

e-podatcIna

posta@ kraj-jihocesky.cz

:

tel:

386 720 111

fax: 38 6 359 069

IČ:

708906:;0

DIČ: CZ7OB90650
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účetnídoklad
. č. 20542ze dne 18,06.2019 - poplatek odpad ve výŠi500 Kč
. č. 20546 ze dne 20.06.2019 - zaúčtováníúhrady v hotovosti za chladničku, vč. zařazení
do majetku 7.750 KČ
č. 20527 ze dne 05.06.2019 za dárkový balíčekve výši 529 Kč

.
.
o

Dodáno elektronicky:
účetnídokladč. 90003 ze dne 01.03.2019 zaúčtováníinventarizačníchrozdílůk účtu07I,042
opis účetníhodeníku k čtu 0B1

Účtový rozvrh

.

platný pro

.

sestaven k 31.12.2019

rok 2019

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
. vÝkaz FIN2/12M sestaven k 30.06.2019
. výkaz FIN2/12M sestaven k 31.12.2019
Výkaz zisku a ztráty
. sestaven k 30.06,2019
Darovací smlouvy

.

Žácjost Svazu Tělesně postižených v ČR, o.s, MO o finančnídar pro rok 20].9 ve výši 10.000 Kč
ze dne 14.11,2018. Smlouva o poskytnutí finančníhodaru Svazu Tělesně postižených v ČR, o,s.
MO Kunžak na rok 2019 ve výŠi7.000 KČ, schválena v ZO dne I9.72,20].B ve výši 7,000 Kč.
výpis z BťJ u PoŠtovníspořitelny Č. 2079126 Úhrada ze dne 2I.02.2OIg, účetnídoklad č. 50083
ze dne 2L02.20l9,

.

§mlouvy a da!šímateriály k přijatým účelovýmdotacím
. Smlouva o poskytnutí dotace v rámci POV za rok 2019 reg, č. SDO/OREG/100/19 ze dne
19.07.2019 na realizaci "Oprava části místní komunikace p. č. 3734 v k, ú. Člunek", výše dotace
formou zálohy 240.000 KČ Činímax. 60 o/o z celkových uznatelných výdajů akce.

.
.
.
.
.
."

Přúem: _
Výpis z CNB

č. 12, příchozí platba ve výši 240,000 Kč ze dne 23.0B,2019
Účetnídoklad č, 10015 ze dne 23,0B.2019 (U77IO) ve výši 240,000 Kč

Dodáno elektronicky:
Průvodnídopis k návrhu smlouvy ze dne 05.06.2019 s pokyny k účtování
Cerpání:

Faktura přijatá č. 01406033 ze dne 31.05,2019 za stavení práce dle SoD (soupis prací) ve výši
596.566,06 KČ, zápis o odevzdání a převzetí akce ze dne 06,05.20]"9, účetnídoklad č, 0O0;J7
ze dne 04.06.2019 účetnípředpis,
BV Poštovní spořitelna č. Z079l9I, úhrada odchozí ze dne 12,06.2019 ve výši 569.566,06 Kč oprava údržbaMK pov, ve výši 596.566 Kč
ÚČetnídoklad Č. 50333 ze dne 12.06,2079 bezUZ v celkové výši 569.566,06 Kč

.
.
.
.
.

Dodáno eIektronicky:

ÚČetní doklad opravný Č. 90008 ze dne 23.08,2019 oddělení částky 240.000 Kč, označeníUZ
Vyúčtování:
Závěrečná zpráva ze dne 16.09.2019
OznámenÍJČK - pokyn k zúČtovánízálohy na dotaci ke dni 22,I0,2OI} ve výši 240.000 Kč.
ÚČetnídoklad Č, 30078 ze dne 31.10.20i9 - vyúčtovánídotace PoV ve v,7šíz+o.ooo rč

i.i,,ii.t:lvy o dílo
. Smlouva o dílo uzavřená se firmou Swietelsky stavební s.r,o. dne 18.04,2019 na akci ,,Oprav;;
místníkomunikace - Člunek" za cenu díla ve výši 596.566,06 vč. DpH (493.029,80 bez DpH)
bez dodatků.

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
' Prodej pozemku bez přecenění reálnou hodnotou, prodej schválen v Zo dne 19.12,2018 s tím, že

'
'

cena bude stanovena znaleckým posudkem, znalecký posudek

č, 7-704-2019

ze dne 21.01.2019

KuPní smlouva ze dne 28.01.2019 na prodej pozemků dle čl. 1 nově vytv. parc. 86217 v k.
ú.
Kunějov Za cenu ve výŠi2.050 KČ,souvisejícínáklady hradí kupující,úhraáa do pokladny současnč:
s podpisem kupnísm|ouvy. Právní účinkyvkladu ke cJni 29,OL}OI},
PPD Č t9 ze dne 2B.01,2019 ve výŠi2,050 KČ, Účetnídoklad č. 20019 ze dne 28.01,2019 _ přecjpis
PohledávkY a Úhrada, ÚČetnídoklad Č,30003 ze dne zg.OL2OIg, vyřazení z účetníevidenci vč.
protokolu

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem
idt:nlií'ikátor

DS:

cpodalelna:

kdib3rr
posta(o)kraj-;ihocesky.cz

tel:

386 720 111

fax: 38 6 359 069

lČ:

70890650

DIč: cZ7OB906:j()
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.

Oznámení prodeje pozemků parc. č, 2413, 1490, 862ll, vč, uvedení kat, území,výmčry
a mapového podkladu (zveřejněno v době od 25.06. do 10,07.2018, doloženo na dokumentu)
Dokumentace k veřejným zakázkám
. postup podle směrnice o zadávání VZMR účinnáod 01.04,2018 postup podle článku 6 - YZ
do 700,000 Kč bez DPH vybírá starosta
. Akce: Oprava místníkomunikace - Člunek"

.
.
.

ZO ze dne 19.I2.201,B rozhodnutí o výběru firmy
nabídka firma Swietelsky za cenu ve výŠi596.566 KČ vČ^ DPH bez DPH 493.029,80 KČ

Smlouva

o dílo uzavřena s firmou

Swietelsky stavební s.r.o.

za cenu díla 596.566,06 Kč dne

1B,04.2019.

Informace o přijatých opatřeních (zák. a2Ol2004 Sb., 32Ol2OOI Sb., apod.)
. doručeny na Jč KU dne 26.06.2019 s termínem podání zprávy do 28.02.2020,
Vi,titřní předpis a směrnice
. Směrnice č. 1/2015 Oběh účetníchdokladů pro rok 2015,2016 ,20I,20IBč1.4,5.9, čl,12, čl. 13
. Dodatek k vnitřnísměrnici Č.Il2015 ze dne 31.10.201B - podpisové vzory
. Směrnice k zadáváníveřejných zakázek malého rozsahu ze dne 21,,09.2016
. Vnitřní směrnice obce člunek č. U2Ot0 o nakládání s majetkem obce ze dne 16.05.2007 čl. 2)
druhy majetku
Směrnice č.1/2013 k přeceňování majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou ze dne 28,03.2013
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
o ze dne 19.12.2018
n - schválení rozpočtu na rok 20].9

.

n c
.
.
.
,
".
.

"o
.
.
.

schválení akce pov schválení dodavatele firma swietelsky stavební s.r.o, za cenu vč, Dpil

596.566,06 Kč
ze dne 26.06.2019
- závěrečný účet
- účetnízávěrka
- oprava MK v k. ú. Kunějov
ze dne 14.05.2019
- l,ozpočtová opatření č.2 - 4
souhlas s bezúplatným převodem pozemku od sús jč kraje
- oprava Části MK v k.Ú. Člunek (PoV) za cenu ve výŠi596,566 Kč Vč. DPH bez DPH 493,029,80
Kč - firma Swietelsky stavebnís.r,o,
Dodáno elektronicky:
ze dne 18.12.2019
- schválení rozpočtového opatření č. 12 a 13 ze dne 18.12.2019
- schválení rozpočtu na rok 2020
- odsouhlasení plánu inventur a složeníinventarizační komise

Zpnávy o pInění přijatých opatření (zák.42Ol2OO4 Sb,/ 32Ol}OOL Sb., apod,)
n Doručenoeiektronicky:
. " Zpráva o přijatých plněníopatřeníze dne 28.01.2020 doručena dne 31.01,2020 na JčK

učetnízávěrka obce

". ZápiszeZOzedne 26.06.2019 schváleníúčetnízávěrky
Protokol o schvalování účetnízávěrky ze dne 26,06.2019
. Účetnídoklad o převedení HV č,30046 ze dne 26.06.2019

idcntiílkátor DS: kdib3rr
c-podatel na

:

posta@)kraj-ji hocesky. cz

tel:
fax:

386 720 111
38 6 359 069

IČ:

/0t]906lj0

oIč: CZ708906:;0
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