
KRAJSKÝ ÚŘnO JlHočrsrÝ KRA]

EKONOMlCKÝ ODBOR
ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODlKY HOSPODAŘENÍOBCÍ

Sp, zn.: oEKo_PŘ 71o36l2o17lhak stejnopis č,2

zp ráva o vÝsledku přezkoumání hospodaření za rok 20í7

obce Chlum. lCO 4822263í

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územniho celku ve dnech:
8. srpna 2017 jako dílčí přezkoumáni
4. dubna 2018 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření obce chlum za rok 2017 Ve smyslu ustanovení § 42, zákona č. 12812000 sb., o obcích
(obecní zřízeni), Ve znění pozdějších předpisů, a V souladu se zákonem ě.42012004 sb' o přezkoumáVání
hospodaření územních samospráVných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, bylo
zahájeno dne 17.7.2017 Kř4ským úřadem Jihočeského kíaje doručením píaemného oznámení,

Přezkoumané období od 01. 01.2017 do 31.12.2017.

Přezkoumání VykonaIi:

_ kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Růžena Kaňková

Pověření k př€zkoumání podle § 5 č.42ol2oo4 Sb. a § 4 a § 6 zákona ě.25512012 Sb. vydal Krajský úřad
Jihočeskéhó kraje pod c.Úztzoitrcexo-PŘ dne í9. 7.2017 a é.1o4t2o18toeKo-pŘ dne 29. 0í 20í8.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým zpúsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: lng. Radim Paulus - starosta

lng. zdeňka Thorovská - úóetní od 01 , 02.2011

U zimního stadionu 19§z2,370 76 České Budějovicé, tél.:386 720 11í, fax 386 359 084
e-podatelna: posta@krai-iihocesky.cz, WWw.krai-jihocesky.cz
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Předmět Dř€zkoumání:

Pňedmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené V § 2 odst. 1 a 2 zákona é, 42012004 sb,,
posouzené podle hledisek uvedených V § 3 tohoto zákona.

Při posuzování jednotlivých práVních úkonů se vychází ze znénl práVních předpisů platných ke dni uskutečnění
tohoto tlkonu.

Podle ustianovení § 2 odst. 3 zákona é, 42012004 sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje
povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Poslední kontrolní úkon byl učiněn dne 04. 04.2018.

A.l. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumáni za íok2017

} méně závažné (ustanovení § 10 odst, 3 pism. b) zákona)
/v ělenění podle předmětu přezkoumání hospodaření ustanovení § 2 odst. í a odst. 2/

1. Ustianovení § 2 odst. ,1 Dísm. a) Dlněnt Dřtimů a VÝdaiů rozDočtu včetně Deněžních oDerací. tÝkeiíclch se
rozoočtov,ich Drostředků

Porušen I DŘv n I ho Dřed D isu :

zákon č.2502.000 sb., o rozpoďových pravidlech (lzemnIch rozpočtů, ve zněnl pozdějších předpisů

ustanovení: § 4 odst. 4, 5

charakteistika ziištěné chvbv a nedostatku:

Při schvalování rozpoětu nebylo uvedeno, zda je rozpočet schválen jako vyrovnaný, přebytkový nebo
schodkouý,
popis ziištěné chvbv a nedostatku:

V zápise ZO ze dne 08. 12 .2016, usnesení č. 30/2016 není uvedeno, zda je rozpočet na rok 2017schválen
jako vyrovnaný, přebytkový nebo schodkový.

ziištěnÝ nedostatek bvl odstraněn.
PoDis Dlnění oDatření: zastupitelstvo obce chlum schvaluje rozpočet obce chlum na rok 20,17 ,iako

Vyrovnaný, příjmy ve výši 4.092,000 Kč, výdaje ve Výši 4,092.000 Kč. Předloženo
usnesení č. 2112017 ze dne 10. 08.2017.

opatření bvlo sDlněno: NaDraveno.

A.Il. Chyby a nedostatky nenapravené ze všech dílčich přezkoumání za rok2O17

Při přezkoumáni hospodaření neby|y zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení
§ 10 odst. 3 písm. c) zákona č.420/2004 Sb.

} pfuhled nenapravenÝch chvb a nedostatků méně závažného charakteru podle
ustanovení § 10 odst. 3 pism. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2
odst. 1 a 2zákona ě.42012004 Sb.):

U zimniho stadionu 'l 2l2,37o 76 České Budějovice, tel.: 386 720 11,1 , fax 386 359 084
e-podatelna: postia@kraj-jihocesky,cz, WWW.krai-iihocesky.cz
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'l. Ustianovení § 2 odst. 2 Dísm. h) účetnictví Vedené územním celkem

Porušení Dévního DředDisu:

Vyhláška č, 410/2009 Sb,, kterou se provádějl některá ustanovení zákona č. 563/1991 sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, pro něl<teré vybrané účetnl jednotky, ve znění pozdějšIch předpisů
élJs č.701 _ 710 í§ 36 odsť, 1 zákona o účetnictví)

Ustanovení: § 45 odď. 1 písm. d) bod 2-5
charal<teristika ziišténé chvbv a nedostatku :

Územnl cetek v přtlozq neuvedl celkovou výměru lesních pozemků s lesním porostem a výši ocenění celkové
Výměry lesních pozemků s lesním porostem.
poois ziištěné chvbv a nedostatku:

Kontrolou příIohy k 31. 12. 2017 bylo zjištěno, že územní celek neuvedl v příloze celkovou výměru lesních
pozemkť] s lesním porostem a výši oceněnl celkové Výměry lesních pozemků s lesním porostem.

N6dostat6k nebvl do ukončení Dřezkoumání hosDodaření odstraněn: neodstraněn

lJstanovení: Č[ls č. 703 bod 5.3.

charal<teňstika ziištěné chvbv a nedostaku:
Uzemní celek jako pfijemce tran§eru nedodžel postupy ť!čtování tnnsferů s povinnostl vypořádání.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Kontrolou vy(!čtování zálohy na dotace z PoV na akci yýstavba místnl komunikace ve výši 220.000 Kč bylo
zjišténo, ža územní celek nedodžel postupy rlčtování dle 'oznámení o vyllďování zálohy na dotace pro ťlčetní
obce" ze dne 31. 12. 2017, Pň ť!čtování předpisu bylo nesprávně (rčtováno účetním zápisem 34a403, Plotože
se jednalo o neinvestiční dotaci mélo být ť!čtováno {!četním zápisem 34a672.
od(rčtovánl zálohy bylo správně za(rčtováno zápisem 374/348.

Nedoetatek nebvl do ukončení přezkoumání hospodafuní odstraněn: neodstraněn

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 42Ol20O4 Sb., Keré jsou uvedeny v členění
podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

1. Ustanovení § 2 odst. 1 oísm. b) finanční oDerace. Ňkaiící se tvoíbv a Doužití oeněžních fondů

_ přezkoumán: Ano
obec netvoří peněžní fondy.

ustanovení § 2 odst. 1 Dísm. c) nákladv a výnosv Dodnikatelské činnosti územního celku

- přezkoumán: Ano
obec neprovozuje podnikatelskou činnost.

Ustanovení § 2 odst. ,l Dísm. d) peněžní oDerace. týkaiící se sdruženÝch Drostředků WnakládanÝch na základě
smlouvy mezi dvěma nebo více územními celkv. anebo na základě smlouw s iinÝmi práVnickÝmi nebo
fvzickÝmi osobami

- přezkoumán: Ano
obec neuzavřela smlouvu týkající se sdíužených píostňedků.

Ustanovení § 2 odst. 1 Dísm. e) finanční ooerace. tÝkaiící se cizích zdroiů Ve smvslu orávních předDisů

o účetnictví
_ přezkoumán: Ano

ustanovení § 2 odst, l oísm. fl hosDodaření a nakládání s prostředkv DoskvtnutÝmi z Národního fondu a
s dalšími prosťedkv ze zahraničí DoskvtnutÝmi na základě mezinárodních smluv

_ přezkoumán: Ano

4,
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Ustanoven{ § 2 odst. 1 Dísm. o) Wúčtování a Vypořádání finaněních vztahů ke státnímu rozoočtu. k ťozDočtŮm
kraiů. k rozDočtům obcí. k iinÝm rozpočtům. ke státním fondům a k dalším osobám

- přezkoumán: Ano

ustanovení § 2 odst, 2 písm. a) nakládání a hosoodaření s maietkem ve vlastnictví územního celku

- přezkoumán: Ano

ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládáni a hosoodařeni s maietkem státu. s nímž hospodaří územní celek

- přezkoumán: Ano
obec nehospodaří s majetkem státu.

Ustanovení § 2 odst,2 Dísm. c) zadáVání a uskutečňování veřeinÝch zakázek. s VÝiimkou úkonů a DostuDů
Dřezkoumaných oroánem dohledu Dodle zvláštního DráVního oředoisu

- přezkoumán: Ano

10. Ustanovení § 2odst.2 písm. d) stav oohledávek a závazků a nakládánís nimi

- přezkoumán: Ano

1 1 . Ustanovení § 2 odst. 2 oísm. e) ručení za záVazkv fvzických a oráVnickÝch osob

- přezkoumán: Ano
Obec neručí za závazky fyzických a právnických osob.

12. Ustanovení § 2 odst, 2 oísm. fl zastavování movitých a nemovitÝch Věcí Ve DrosDěch třetích o§ob

- přezkoumán: Ano
obec nezastavila majetek Ve prospěch třetích osob.

13. Ustanovení § 2 odst. 2 oísm. o) zňzování VěcnÝch břemen k maietku územního celku

- přezkoumán: Ano

14. Ustanovení § 2 odst.2 oísm. i) ověření ooměru dluhu územního celku k průměru ieho oříimů za Doslednl 4
rozDočtové rokv Dodle orávního Dředoisu uDravuiícího rozDočtovou odDovědnost

- přezkoumán: Ano
,l5. Ustanovení § 9 Kontrola nakládání s DřísDěvkem a se svěřenÝm maietkem

- přezkoumán; Ano
obec nezřídila příspěvkovou organizaci.

C.l. Při přezkoumáni hospodaření územního celku v předchozích letech

byly zjištěny následující chyby a nedostatky:

charal<teistika ziištěné chvbv a nedostatku:

Skutéčné stavy majetku a závazků územnlho celku nebyly zjištény.
poDis ziištěné chvbv a nedostatku:
přezkoumáním inventarizace trčtu 403 Transfery na pořIzení dlouhodobého majetku k 31. 12. 2016 bYlo zjišténo,

že zť]statek vykázaný v inventumím soupisu dte přehledu transferů podle AU, na kterých se eviduje roz?ušté|á
výša transferŮ k obďobí 12/2016 ve výši: 4.850.518,04 Kč je odlišný od (rčetního stavu ve výši: 4.847.094,04 KČ.

Rozdll ve uýši 3.424,00 Kč nebyl prokázán,

ziištěnÝ nedostatek bvl odstraněn.
Název oDatření:
ooatření solněno dne:

přuetí opatření dne 22.6.2017
31,12.2017

Stránka 4



!
popis plnění ooatření:
Přezkoumáním inventarizace účtu 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku k 31. 12.2017 bylo zjištěno,
že zůstatek vykázanÝ V inventurním soupisu dle přehledu transferů podle AU, na kterých se eviduje rozpuštěná
Výše transferu k období 1212017 Ve V,ýši: 5.459.711,58 Kó souhlasl. zůstatky AU Vedených V hlavní knize k 31. 12.
2017.

opatření bvlo splněno: Napraveno.

charakteristika ziištěné chvbv a nedostatku:
(Jzemní celek nedodňel třIděnl podle rozpočtové skladby.

Popis zjištěné chvbv a nedostatku:

Přezkoumáním bylo zjišténo nesprávné zatňďování Výdajů:

- výdaj za pořtzení notebooku ve uýši 17.619,00 byl nesprávně zatříděn na par. 6171 Činnost místní správy/pol,
6125 Výpočetní technika - správně měl být výdaj zatříděn na pol- 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek

- uýdaj za zálohovou daň člena volební komise byl nesprávně zatříděn na pol. rozp. skladby 5023 odmény členŮ
zastupitelstev obcí a krajů (par. 6115 volby do zastupitelstav územních samosprávných celků) - správně měl bft
výdaj zatříděn na pol. 5021 ostatní osobní Výdaje,

- zdravotní pojištění zastupitelů hnzené obcí, Keré má být zatříděno na par. 6112 zastupitelstva obcí/ pol, 5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotnl pojištění není tawo zatříděno, neboť nenl na tomto paragrafu a položce
rozpočtové skJadby vykázán k 31 . 12. 201 6 žádný zůstatek

- Výdaje souviséjícl s pořízením územního plánu obce byly nesprávně zatřIděny na par. 3639 Komunální služby a
(lzemní rozvoj iinde nezařazené/ pol 6130 Pozemky - správně měl být výdaj ve výši 21.780,00 Kč (částečná
fakturace) zatříděn na položku rozp, skladby 6119 ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku

- výdaie souvisejlcl s poskytnutím darů obwatelstvu (položka rozp. skl- 5492 Dary obwatelstvu) byly nesprávné
zatříděny na par. 6171 Činnost místní správy - správně měly bý,t zatříděny na par. 3399 Ostatní záležitosti kultury,

cIrl<vl a sdělovacích prostředků

ziištěný nedostatek bvl odstraněn.
Název oDatření:
opatření sDlněno dne:
Popis pInění ooatření:

Název ooatřeni:
ooatřeni solněno dne:

přijeti opatření Zo dne 22.6.2017
31,12.2017

přUetí opatření zo dne 22.6.2017
31.12.2017

Přezkoumáním bylo zjištěno spráVné zatřiďování \.ýdajů v roce 2017:
- výdaj za zálohovou daň člena Vo|ební._komise byl spráVně zaříděn na pol. rozp. skladby 5021 ostatní osobní
výdaje (par. 61 14 Volby do Parlamentu ČR). zaúětováno účetním dokladem č. 17-801-00753 ze dne 21. 11 . 2017
částka 1.440 Kč.
_ zdravotní pojištění zastupitelů hrazené obcí, je zatříděno na par. 6112 Zastupitelstva obcí/ pol. 5032. Zaúětováno
účetním dokladem ě. ,l7-007-00065 ze dne 31. 12. 2017 čáďka 23.268 Kč.
- Výdaje související s poskytnutlm darů obyvatelstvu (položka rozp. skl. 5492 Dary obyvatelstvu) byly spráVně

zatiíděny na pai. 3399 oatrtní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prosťedků, byly zaúčtovány účetními

doklady:-č. 17:801-oo589 ze dne 19. 09.2017, č. 17-801-00841 ze dne21,12.2017, č. 17-80'1-00844 ze dne 28.

12.20,17.

oDatřBní bvlo sDlněno: Napřaveno.

charakteistika ziištěné chvbv a nedostatku:

o tvorbě, zvýšení nebo snížení opravné potožky nebylo (tčtováno prostřednicúm přísluŠného syntetického (]Čtu

nákladů,
poDis ziištěné chvbv a nedostatku:

Přezkoumáním byto zjištěno, že účetní jednotka neť)čtuje o opravných položkách prŮběžně k okamŽiku zjiŠtěnÍ,

nejpozději však k rozianovemu dni s vázbou na invenáizaci majetku. Opravné položky se tvoří ve výŠi 10 % za

xáiaýcn'uxoncených g0 dnů po splatnosti, Na účtu 311 Odběratelé - M, Hanzlíková - hospoda jsou za(lČ!ov4n!

tajniry se nůtou Šptatnosti 14. 05. 2014 a 14. 04. 2014 a v celkové výši: 4.934,00 Kč. K pohledávkovému ťrČtu 311

měly bft použity opravné položky na (!čtu 194.

ziištěnÝ nedostaték bvl odstraněn,

U zimního stadionu 1952t2,37o 76 České Budějovice, tel.: 386 72o 111,íaD<:386 359 084

e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, Www,kraj-jihocesky.cz
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PoDis Dlnění ooatřeni:
Kontrolou provedené inventarizace k 31. 12. 2017 bYlo zjištěno, že účetní jednotka účtovala o opravných
položkách na ričtu 192 opravné položky k jiným pohledáVkám z hlavní činnosti k úětu 315 Jiné pohledáVky z hlavní
činnosti, na účtu í94 opravné položky k odběratelům k účtu 311 odběratelé.

opatření bvlo s9lněno: Napraveno.

Při přezkoumání hospodaření obce za rok2017 podle § 2 a § 3 zákona é.42012004
sb,

D.l.

É} byIy ziištěny chyby a nedostatky, které nemají závažn
v § 10 odst. 3 písm. c) zákona é.42012004 Sb., a to:
F tJzemní celek v přiloze neuvedl celkovou výměru lesních pozemků

ost nedostatků uvedených

s lesním porostem a \^iši ocenění
celkové Výměry lesních pozemků s lesním porostem.

} t]zemní celekiako přljemce transferu nedodržel postupy účtování transferů s povinností Vypořádání.

D,lt, Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze ziištěných chyb a nedostatkŮ,
která mohou mít negativní dopad na hospodařeni územního celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná zÁvažná rizika, která by mohla mít negativni dopad na
hospodaření územního celku v budoucnosti.

D.lll. Poměrové ukazatele ziištěné pfi přezkoumání hospodařeni:

a) podíl pohledáVek na rozpoětu tlzemního celku ........................,. 8,30 %

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ..,. 0,81 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ...................,......... 0o/o

D.lV. Výrok o výši dluhu územního celku:

Dluh územntho celku nepřekročil 60% prúměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Výše dluhu územnlho celku: 5.000,00 Kč

60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 3.871.868,87.Kč

Chlum, dne 04. 04, 2018

U zimniho sladionu 1952/2,37o 76 České Budějovice, tel.: 386 72Q 1'l'|,íax:386 359 084

e-podatelna: posta@kraj-iihocesky.cz, Www.kraj-jihocesky,cz
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Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:
KRAJ§I(Ý ÚŘAD

JrriočE§rÝ xRAJ
odbo| ekoíomiclý

oddéioni piérkumu a m€iodlky
hospodařeníobcí

U zxnnlho sladlonu í95212
37o 76 české Bldáiovlco Írlll

Růžena kaňková

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Tato zDráva o vÝsledku Dřezkoumání:
_ má pouze charakter náVrhu zpráVy o Výsledku přezkoumání hospodaření. K zjištěním Uvedeným ve zpráVě je

možné podat písemné stanovisko Ve lhůtě do 15 dnů ode dne převzetí zprávy o Výsledku přezkoumánl, a to
kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Tento náVrh se stáVá konečným zněním zpíáVy okamžikem
marného uplynutí lhůty stanovené V § 6 odst. 1 písm, d) zákona č. 42ol20o4 sb., o možnosti podání
písemného stanoviska k dotčeným zjištěním. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může
V odůVodněném případě stanovit lhůtu delší.

_ je Vyhotovena ve dvou stejnopisech, pňóemž se jeden stejnopis předáVá zástupci kontrolovaného subjektu a
druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu.

- nedílnou součástí zpráVy je seznam dokladů a jiných materiálů Využitých při přezkoumání, které jsou

uvedené V příloze.
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chlum o poětu 'l''l stran včetně přílohy byl

seznámen dne 04 04. 2018 e její §tejnopis č. 2 převzal dne0404.2018 stiarostia obce lng. Radim Paulus.

Poučení:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 
,l3 odst. 1 písm. b) zákona č. 42012004 sb., povinen pňjmout opaťení

k nápravě chyb a nedostatků uvedených V této zpráVě o Výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom
písemnou informaci přezkoumáva,jícímu oígánu, a to nejpozději dol5dnů po projednání této zpráVy spolu se
záVěrečným účtem V orgánech územního celku.

tilzemní celek,ie dále Ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 42012004 sb., povinen V informacích podle
ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, Ve které podá příslušnému přezkoumáVajícímu orgánu
písemnou zpráVu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumáVajícímu orgánu uvedenou
zprávu zaslat.

Nesplněním téchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c)
zákona č. 42ot2oo4 sb. a za to lze uložit územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420l2ou sb,
pokutu do Výše 50.000 Kě.

lng. Radim Paulus

starosta obce

l"K

U zimniho stadionu 1952n,37o 76 České Budě.iovice, tel.: 386 720 111,íax:386 359 084
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Příloha ke zDrávě o výsledku přezkoumání hosDodařéní za íok 20í7.

Dokladv a iiné materiálv wužité oři Dřezkoumání:

Náv]h rozpoětu
. na rok 2017 zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup od 10. 'l1. 2016

do 08. 12. 2016, v el. podobě dosud
Rozpočtová opatření

. Usnesení č. 10 ze dne 14. u.2016 _ zo schválena pravomoc pro starostu provádět rozpočtové změny
ve výdajové ěásti rozpoětu -navýšení částky na jednotlivé položce do 50.000 Kě a přtjmové části navýšení
neomezeně.

. č. 1 schváleno zo dne 9.2, 2017

. č. 2 schváleno starostou dne 01. 02. 2017, na védomí zo dne 09. 03,2017

. č. 3 schváleno starostou dne 01. 03. 2017 , na védomi zo dne 06. 04. 2017

. č. 4 schváleno starostou dne 01. 04.2017 , na Vědomí zo dne 22. 06, 2017

. ě. 5 schváleno stiarostou dne 02. 05. 2017, na Vědomi zo dne 22. 06. 2017, zveřejněno na Www.chlum-
blatna.cz dne 02. 05,2017

Rozpočtový výhled
. sestaven do r.2019
. střednédobý výhled rozpočtu na roky 2019-2021 zveřejněn od 08. 11. 2017 do 14. 12.2017, schválen

V zo dne 14, 12, 20'17 , usn.38/2017
. zveřejněn:Www.chlum-blatna.czdosud

schválený rozpočet
o v ZO dne 08. ,t 2. 2016, usnesení č. 30/2016 ze dne 08. 'l2. 2016 - bez připomínek

Závěreěný účet
. návrh záVěíečného účtu zveřejněn na úřední desce od 05. 06. 2017 do 'l5. 07. 2017, způsobem

umožňujícím dálkový přístup od 05. 06. 2017 dosud
. v zo dne22.06. 2017, usneseníč. 1712017 - výlok bez Výhrad
o usnesení é. 19no17 - zo přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o vtýsledku

přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
Faktu ra

. DFA č. 17-00í-00048 ze dne 29. 03.2017, dodavatel L|KA Hrdějovice, označení dodáVky: Venkovni Vlajka
hasičská + samostatná tyč, za cenu 3.887 Kč

. předpis faktury:

. úěetní doklad č. 'l704-000057 ze dne 29. 03. 2017 - odťlčtování zálohy ve výši 1.187 Kč

. úhrada zálohy:
o bankovní výPis č. 20'l7l1 Vedeného u Moneta, obrat ze dne 19. 01.2017 , částka 1 .187 Kč
. účetní doklad č. 17-801-00020 ze dne 19. 01. 2017, částka 1,187 Ké
. úhrada faktury:
. Výpis z BtJ Moneta č. 2o17l4, obrat ze dne 07. 04. 20,17, částka 2.700 Kě
. úěetní doklad č. 17-801-00209 ze dne 07. 04.2017, částka 2.700 Kč
. zařazenl na majetkový O28 účetním dokladem č. 1704-000058 ze dne 04. 04. 2017 ve Výši 3.887 Kč

Faktura
r došlá faktura č. 83t2o17 ze dne 29. 05. 2017, dodavatel. MAR|ToM s.c za dodáVku plechové garáŽe

ČoV, Ve Výši 22.737 Kč
o výdajový pokladnl doklad č.292zedne31.05.2017, částka 22.737 Kč
o účetni doklad č. 17-7o1-oo292 ze dne 30.05. 2017, é*tka 22,737 Kč, zařazeno na majetkový účet 028

Faktura
. faktura Vydaná č. ,l7-oo2_ooo02 ze dne 22, 02, 2017 , za prodej dřeva 239,82 m3, cena za jednotku 1 ,505

Kč cena bez DPH 360.929,10 Kč, cena celkem 436,724 Kč
o předpis pohledávky:
o t]četní doklad č. 17o2-o0ooo1 ze dne 22. 02, 2017 (účet 601) částka 360.929 Kč, (úěet 343) Částka

75.795 Kč DPH
. inkaso pohledáVky:
. Výpis z běžného účtu Moneta č. 201715, obratze dne 04. 05. 2017, éástka 436.724 Kč
o rlčetní doklad č. ,l7-801-00265 ze dne 04. 05- 2017, ěástka 436.724 Kč

U zimního stadionu 195212, 37o 76 České Budějovice, tel.: 386 72o ,l11,íax:386 359 084

e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, WWW.k€-jihocesky.cz
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Hlavní kniha
. k31.12.2017

Hlavní kniha
. za období 06/2017

lnventurní soupis majetku a závazkú
. usnesení č.2712017 ze dne 12, 10,2017, schválení inventarizačni komise
. Plán k provedení inventarizací majetku, pohledávek a závazkú ze dne 10. 11. 2017
. Podpisové vzory členů inventarizaění komise ze dne 30. 12.2017
. lnventuíní soupisy účtů k31.12.2017
. lnventarizační zqíáva za rok 2017 ze dne 20. 01 . 20'l8, nebyly zjištěny žádné rozdíly

Kniha došlých íaktur
o rok2017

Knlha odeslaných faktur
o rok2o17

pokladní doklad
o VPD ó. 539 ze dne 12, 12. 2017 , částka 6.000 Kč
o úóetní doklad č. ,17-701-00539 ze dne 12. 12.2017
o PPD č. 535 ze dne 12. 12.2017, částka 200 Kč
. účetní doklad ě. 'l7-701-00535 ze dne 12, 12.2017

Pokladní kniha (deník)
. za období 12l2o17 , Wovedena kontrola zůstatku k 31. 12. 2017 na zůstatek účtu 261 Pokladna k 31, 12,

20,17
Příloha rozvahy

o k 30. 06.2017
Pňloha rozvahy

e k 31. 12.2017
Rozvaha

. k 30. 06,2017
Rozvaha

o k31. 12.2017
účetní doklad

. ě. 17-801-00753zedne21, 11.2017 éástka 1.440 Ké
o ě. í 7-007-00065 ze dne 31. 12. 2017 óástka 23.268 Kč
o ě. 17-801-00589 ze dne 19, 09. 2017
o č. 'l7-801-00841 ze dne 21, 12.2017
o č. 17-801-00844 ze dne 28, 12.2017

Účtový rozvrh
. na rok2017

Účtový rozvrh
. za rck2o17

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
o FlN 2-'l2M k 30. 06. 2017

výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
o FlN 2-í2M k3'l. 12.2017

výkaz zisku a áráty
e k 30. 06.2017

výkaz zisku a zt]áty
. k31,12,2017

smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
. smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci programu obnovy venkova Jihočeského k€,ie v roce 2017

uzavřená dne 08. 08. 2017 , oREG/440/17
. akce: '\y'ýstavba místní komunikace" neinvestiční dotace k užití v období od 01. 01. 2017 Podléhá

Vyúčtování a finančnímu Vypořádání za rok 2017
. Výše dotace 220.000 Kč, lJz71o činí max. 50% z celkových uznatelných Výdajů akce
o Dopis čj.: KUJCK 58133/2017 ze dne 21.06.2017
. příjem dotace: položka 4122, Uz710, é&tka
. čerpání transferu: položka 

'YJJ' 
Uz71o, paragraf )ooo(

U zimniho stadionu 'l952l2,370 76 České Buděiovice, tel.: 386720 1'l1 , íax:.386 359 084
e-podatelna: po§ta@kraj-jihocesky.cz, WWW.krai-iihocesky.cz
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. příjem: Výpis z úětu ě. 2017l'l0, obrat ze dne 05. 10. 20,t7 částka 220.000 Kč, zaúčtováno účetním
dokladem č. 17-801-00642 ze dne 05, 10.2017, položka 4122, Uz710 ustka 220.000 Kč

. čerpání: došlá faktura č. 01686012 dodavatel sWlETELsKY stavební s.r.o. na akci: ''MK chlum, zTV úsek
2 a 3 - ZMĚNA" za dohodnutou cenu 577.162,99 Kč

. předpis: zaúčtováno účetnlm dokladem č. 17-001-00078 ze dne 31. 05.2017, zařazeno na ()éel042 0220,
částka 577.'l62,99 Kě

. zaúčtováno úěetním dokladem ě. 17-801-00401 ze dne 26. 06.2017, částka 5í9.446,69 Kč

. úhrada: výpis z BÚ vedeného u Moneta, ě. 612017, obrat ze dne 26. 06 .2017 částka 519.446,69 Kě, Výpis
zBÚ č.9l2o17, obrat ze dne 07.09.2017 částka 57,716,30 Kč

. zaúčtováno účetním dokladem ě. 17-801-00568 ze dne 07. 09.2017 částka 57.716,30 Kč

. opravný účetní doklad č. ,17-007-00040 ze dne 01. 12. 2017. oprava UZ 7'l0 na paragraf 2212, položka
5171 částka 220.000 Kč, bez UZ ěástka 299.446,69 Kó paíagíaf 2212, položka 51

. oznámení - vytičtováni zálohy na dotace ke dni 3'1. 12, ,2017

. účetní dokled č. 17-007-00060 ze dne 31. 'l2.2017 vyúčtování dotace
smlouvy o př€vodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)

. Kupní smlouva uzavrená dne 12, 09. 2017 , obec prodávající, manželé J. K a L,K. kupujicí

. předmět prodeje: parcely é.726142,24 m' a parcela é. 1144,40 m', v k.ú. chlum u Blatné za dohodnutou
kupní cenu 180 Kďm'

. celkem za kupní cenu 11.520 Kč
o záměr zveřejněn od 06. 04.2017 do 12,05.2017
. prodej schválen zo dne 08. 06.2017, usn. č. 15l2o17
o Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí, práVní účinky k 13. 09.2017
o předpis pohledávky zaúčtován účetním dokladem č. 'l7-007-00033 ze dne 12. 09, 2017, Ustka 1 1 .520 Kč
. úhrada za prodej pozemku zaúčtována účetním dokladem č. 17-70'1-00416 ze dne 12,09. 2017, ěstka

11.520 Kč
o pokladní doklad é. 416 ze dne 12. 09. 2017, částka 1 1 .520 Kč
. vyřazení z majetkového účtu 031 Pozemky účetním dokladem č. 17-007-00034 ze dne 13, 09.2017,

částka 4.495,31 Kč
Dokumentace k veřejným zakážkám

. označení dodáVky: VenkovníVlajka hasičská + samostatná tyč, za cenu 3.887 Kč
o DFA č. í7-001-00048 ze dne 29, 03, 2017, dodavatel LlKA Hrdějovice
. postupováno dle směrnice č. 112013, Zadávání Veřejných zakázek malého rozsahu, bodu 1.1

o yz -těžba dřeva hervestorem
. l, vÝzva a zadáVací dokumentace ze dne 03. 03- 2017 - bylo obesláno 7 uchazečů
. 2, Ustanovení komise ze dne 03. 03.2017
o 3. Seznam podaných nabídek ze dne 23. 03. 20,17, 3 nabídky
. 4. Čestné prohlášení ke střetu zájmú člena komise ze dne 20. 03.2017
. 5.zpíávao posouzení a hodnocení nabídek ze dne 20. 03.2017
. 6. Zápis Zo ze dne 06. 04.2017, usn. č. 7/2017 - souhlas s uzavřením smlouvy
. 7. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 10.04,2017
. 8. smlouva o dílo ze dne 09. 04.2017

o VZ - MK Chlum, ZTV úsek 2 a 3 - změna 1

. 1. YÝzva a zadáVací dokumentace k podání nabídky ze dne 16. 01. 2017

. 2. Ustanovení komise ze dne '16, o'l, 2017

. 3. Seznam podaných nabídek ze dne 31. 01, 2017,3 nabídky

. 4. Čestné prohlášení ke střetu zájmů člena komise ze dne 31. 01.2017

. 5. Protokol o otevírání obálek ze dne 31. 01.2Q17
o 6. Protokol o jednáni hodnotlcí komise ze dne 31. 01,2017
o 7. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 31. 01.2017
. 8. Protokol o posouzení kvalifikace ze dne 31 .01.2O'l7
. 9. Zápis ze Zo ze dne 09. 02.2017, usn.č, 4 - schválení výběru dodavatele, nabídková cena 2.523.343,89

Vč, DPH
. 10. Rozhodnutí o Výběru nejvhodnější nabídky ze dne 09. 02,2017
. 11. oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 09, 02.2017
r 12. Smlouva o dílo ze dne 08. 03,2017
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. 13. Zveřejnění na profilu zadavatele TENDER ARENA: lD Vz0022159 dn e 14, 03, 2017
lnfoímace o pňiafých opatřeních (zák. 42ol2o04 Sb.,32012001 sb,, apod.)

. ze dne 22, 06. 2017, uvedena lhůta do 31. 01. 20'18, Ve které bude zaslána písemná zpráVa o plnění
přijatých opatření

zápi8y z jednání zastupitelstva včetně usnesení
o Zo dne 08. 12,2016, usnesení č. 30/2016 ze dne 08. 12.2016 - rozpočet na íok 2017
. zodne22.06.2017, usnesení č. 1712017 - závéíečný úěet za rok20í6

zprávy o plnění přijatých opatřoní (zák. 420/2004 sb., 32ol2oo1 Sb., apod.)
. zaslána na KÚ dne 31. 01.2oí8

účetní závěrka
. Protokol o schválení účetní závěrky ze dne 22. 06. 2017. stavová zpráVa - zaslání do csÚls dne 01. 08.2017. účetní doklad ě, 17-007-00026 ze dne 22.06. 2017- přeúčtování HV - zisk Ve vlýši 3.097.012,97 Kč. schváleno V Zo dne 22. 06.2017, usneseníč, 18/20,17
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