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o vÝsledku přezkoumání hospodaření za rok 20í8
obce Chlum. lCO 48222631

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územníhocelku ve dnech:
dne 12. listopadu 2018 jako dílčípřezkoumání
dne 26. března 2019 jako koneóné přezkoumání
Přezkoumání hospodaření obce Chlum za rok 2018 ve smyslu ustanovení § 42 zákona é. 128l2OO0 Sb., o obcích
(obecní zřízení), Ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č.420l2oo4 sb., o přezkoumávání
hospodaření územníchsamosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisŮ, bylo
zahájeno dne 'l7 .7 ,2018 Krajským úřadem Jihočeskéhokraje doručením písemného oznámení,

Přezkoumané období od 1.1.2018 do 31.12.2018.

Přezkoumání Vykonali:

-

kontrolor pověřený řízením přezkoumání: lng. Hana Masojídková

pověření k přezkoumání podle § 5 é.42012904 Sb, a §4a § 6 zákona é.25512012 Sb. vydal Krajský Úřad
Jihočeskéhokraje pod č. 673/2018/OEKO-PR dne 20.7.2O'l8.
Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým zpúsobem.
Při přezkoumání byli přítomni:

lng. Radim Pau|us

-

starosta

lng. Miroslav Jeníček- mistostarosta
Dana Melounová - úóetní

U zimního siadionu 195212,370 76 eeské Budějovice, tel,; 386 72o 111,íax:386 359 084
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WWw.krai-jihocesky.cz

předmět přezkoumání:
Přédmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené V § 2 odst.
posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

1 a

2 zákona

ó.

42ol20o4 sb,,

Při posuzování jednotlivých právních úkonůse vychází ze znéníprávních předpisů platných ke dni uskutečnění

tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona ě.42012004 sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje
povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.
Poslední kontrolní úkon tj. ukoněení kontroly na mIstě, byl učiněn dne 26.3.2019 ve 12,45 hodin.

A.

VÝsledek dílčíchpřezkoumání

A.l.

Chyby a nedostatky napřavené v průběhu dílčíchpřezkoumáni za rok 20í8
nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

A.ll.

Ghyby

a

nedostatky nenapravené z dilčíchpřezkoumání nebo zjištěné při

konečném přezkoumáni za rok 2018

§ 10 odst. 3 pism. c) zákona č.42012004 Sb, (v členěnípodle ustanovení § 2 odst.
zákona č. 42012004 Sb.):

1.

a2

Ustanovení § 2 odst. 1 oísm, a) plnění Dříimů a VÝdaiů rozDočtu Včetně Deněžních ooerací. tÝkaiícíchse
rozpočtovÝch prostředků

porušení právního předpisu:

zákon č. 420/2004 sb., o přezkoumávání hospodaření územníchsamosprávných celků a dobrovolných svazkŮ
obcí, Ve znění pozdějštch předpisů
ustanovení: § 13 odst. 1 písm. b)
charakteristika ziištěnéchvbv a nedostatku:
Nebyla podána pIsemná informace přezkoumáVajícímu orgánu o přúetí opatření k nápravě chyb a nedostatkŮ
uvédených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodařenl do 15 dnů od projednánl závěrečného účtu.
poDis ziištěnéchvbv a nedostatku:
obec Chlum schválila závěrečný účetza rok 2017 spolu se zprávou z přezkoumání hospodaření za rok 2017
na zastupitelstvu obce dne 14.6.2018. obec nepodala písemnou informaci krajskému úřadu o přijetl opatření k
nápravě chyb a nedostatků uvedených Ve zprávé o výsledku přezkoumání hospodařenl za rok 2017 do 15 dnŮ
od projednání závěrečného účtu.

,l952/2,
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}

přehled nenapravenÝch chvb a nedostatků méně závažnéhocharakteru podle
ustanoveni § í0 odst.3 písm. b) zákona ě,420/2004 Sb. (v členěnípodle ustanovení § 2
odst,

1.

í a 2zákona

č.42012004 Sb.):

Ustanovení § 2 odst. 1 Dísm. a) olnění Dříimů a VÝdaiů rozDočtu Včetně oeněžníchoDerací, tÝkaiícíchse

rozDoótovÝch orostředků

Porušení právního DředDisu:
zákon č.250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech ťlzemních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Ustanovenl: § 17 odst. 2, 3 a 5
charakteristika ziištěnéchvbv a nedostatku:

záVěrečný účetneobsahoval stanovené náležitosti.
poDis ziištěnéchvbv a nedostatku:
oboc Chlum schválila na zastupitelstvu obce dne 14.6.2018 závěrečný (lčet za rok 2017 včetně zpráVy z
přezkoumání hospodaření za rok 2017. Tento záVěrečný (lčet za rok 2017 obsahoval pouze vy(!čtování
finančníchvztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům knjů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným
rozpočtůma k hospodaření dalšíchosob. závěrečný účetVšak neobsahoval údaje o plnění rozpočtu příjmů a
výdajů V plném členění podle rozpočtové skladby, ťrdaje o hospodaření s majetkem a o dalštch finančních
operacích v tak podrobném členěnía obsahu, aby bylo možnézhodnotit finančníhospodaření ť]zemnlho
samosprávného celku - dle § 17 odst,2 zákona č.250/2000 sb. o rozpočtov,!|ch pravidlech územníchrozpočtů.

podle ustanovení § 10 odst.3 písm. a) zákona é.42012004 Sb., které jsou uvedeny v ěleněni
podle ustanoveni § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:
1.

Ustanovení § 2 odst. 1 Dísm. b) finanční operace. tÝkaiící se tvorbv a DoužitíDeněžních fondů
- přezkoumán: Ano

Obec netvoří peněžnífondy,
,l
Ustanovení § 2 odst, Dísm. c) nákladv a VÝnosv Dodnikatelské ěinnosti územníhocelku

přezkoumán: Ano
obec neprovozuje podnikatelskou óinnost.

_

3.

Ustanovení § 2 odst, 1 písm. d) Deněžní opeíace. tÝkaiící se sdruženÝch Drostředků VvnakládanÝch na základě
s"rrrlo,urnl rrtezi dvěma nebo více územnímice|kv. anebo na základě smlouw s iinÝmi orávnickÝmi nebo
fuzickÝmi osobami
- přezkoumán: Ano

4.

obec neuzavřela smlouvu týkajícíse sdružených prostřédků.
Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční ooerace. tÝkaiícíse cizích zdroiů Ve smvslu DráVních oředpisů o
účetnictví

- přezkoumán: Ano

5,

Ustanovení § 2 odst. 1 písm, f'l hosDodaření a nakládání s orostředkv poskvtnutÝmi z Národního fondu a s
dalšími orostředkv ze zahraničíDoskvtnu$ími na zák|adě mezinárodních smluv
- přezkoumán; Ano
obec neobdržela tyto prostředky.

- přezkoumán: Ano

U Zimního stadionu 195u2,37o 76 eeské Budějovice, tel.: 386720 111 ,fax:386 359 084
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7,
8,

Ustanovení § 2 odst, 2 oísm. a) nak|ádání a hosDodaření s maietkem Ve vlastnictví územníhocelku
- přezkoumán: Ano

Ustanovení § 2 odst, 2 Dísm, b) nakládání a hospodaření s maietkem státu, s nímžhosDodaří územnícelek
- přezkoumán: Ano

g.

obec neuzavřela tuto smlouvu,
Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadáVání a uskutečňování VeřeinÝch zakázek. s VÝiimkou úkonůa oostuoů
přezkoumanÝch orqánem dohledu podle zvláštního Drávního oředoisu
- přezkoumán: Ano

10. Ustanovení§ 2 odst, 2 písm. d) stav ooh|edáVek a záVazků a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano

11. Ustanovení§ 2 odst. 2 písm. e) ruóení za záVazkv fvzickÝch a práVnickÝch osob
- přezkoumán: Ano

obec neručíza závazky íYzických a práVnických osob.
12. Ustanovení § 2 odst, 2 písm. fl zastavování movitÝch a nemovitÝch Věcí Ve DíosDěch třetich osob
- přezkoumán: Ano

obec nemá zastavený majetek Ve prospěch třetích osob,
13. Ustanovení§ 2 odst. 2 oísm. o) zřizování věcnÝch břemen k maietku územníhocelku
- přezkoumán: Ano

14, Ustanovení§ 2 odst. 2 Dísm. h) účetnictvíVedené územnímcelkem
- přezkoumán: Ano
,l5. Ustanovení 2 odst.2 oísm, i) ověření poměru d|uhu územního celku k Drůměru ieho Dříimůza poslední 4
§
rozpočtovérokv podle právního oředoisu uoravuiícího rozooětovou odDovědnost
- přezkoumán: Ano

C.l.

Při přezkoumání hospodařeni územního celku v předchozích letech
byIy zjištěny následujici chyby a nedostatky:

charakteistika ziištěnéchvbv a nedostatku:
uzemní celek jako příjemce tnnsferu nedodžel postupy účtovánItransferů s povinností VypořádánÍ.
popis ziištěnéchvbv a nedostatku:
Kontrolou vyúčtovántzálohy na dotace z POV na akci "Výstavba místníkomunikace ve výši 220,000 KČ bYlo
(!Četní
zjištěno, že územnl celek nedodžel postupy účtovánídle "oznámení o vyúčtovánízálohy na dotace pro
Óbce" ze dne 31.12.2017. Pň účtovánípředpisu bylo nesprávně účtovánoúčetnímzápisem 34u403, ProtoŽe se
jednalo o neinvestičnídotaci mělo být účtováno ťĚetnlm zápisem 348/672.
od()čtování zálohy bylo spráVně zaúětováno zápisem 374/348,

ziištěný nedostatek bvl odstraněn.
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oDatření:
dne:
PoDis plnění opatření:
NázeV

ooatření sDlněno

Přúetíopatření na
31

j2.2018

zo

dne 14.6.2018

Smlouva o poskytnutí dotace SDoioEZll625l18 reg. č. 452-06-23118
7.5.2018 na realizaci projektu "Pořlzení přenosné motorové stříkačky", Výše dotace: 120.000 Kč,

ze

dne

záloha- 84.000 Kč po podpisu smlouvy, částka 36.000 Kč po Vyúčtovánídotace do 2 měsíců,Vlastní podll
peněžních prostředků - 51 .429 Kó,
oznámení o poskytnutí investiění dotace ze dne 24.4.2018
Příjem položka 4222 Uz 452
Čerpání po|ožka 6 xxx Uz 452 peragraf5512
Příjem dotace - Výpis z úětu Moneta 20'l8l5 obrat ze dne ,l6,5.2018, ěástka 84.000 Kč, tjč, doklad č, 18-801-00301
ze dne 16.5,2018
Čerpání- FD č. 18215 ze dne 1.10.2018, požárnístříkačka pro sDH chlum, částka 2o3.885 Kč
Předpis - úč.doklad č. 1810-000004 ze dne 1.10.2018
Uhrada - Výpis z účtuMoneta č. 20í8l10 obrat ze dne 1.10.2018, částka 203.885 Kó, úč.doklad ě. 18-801-00637
ze dne 1,10.2018 (zaúčtování(Jhíady a zařazení do majetku obce na úěet 022).
E-mail z krajského úřadu k Vyúčtovánízálohy na dotaci ke dni 12.12.2018, doplatek 36.000 Kč - úč.doklad č.
18í2-000035 ze dne 12.12.2018
Doplatek 36.000 Kó - Výpis z t]čtu Moneta č, 2018112 obíat ze dne 14.12.2018, částka 36.000 Kč, úč:doklad č.18801-00806 ze dne 14.12,2018
U Výše uvedené investičnídotace bylo již správně účtováno dle pokynu poskytovateIe.

oDatření bvlo sDlněno: Napraveno.
charakteistika ziištěné chvbv a nedostatku:
lJzemní celek v příloze neuvedl celkovou výměru tesních pozemků s lesním porostem a Výši ocenění cetkové
výměry lesních pozemků s lesnlm porostem.
poDis ziištěnéchvbv a nedostatku:
Kontrolou přílohy k 31.12.2017 bylo zjištěno, že ťlzemnl celek neuvedl v příloze celkovou výměru lesních pozemků
s lesním porostem a Výši ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesnlm porostem.

ziištěný nedostatek bvl odstraněn.

opatření:
dne:
PoDis Dlnění opatření:

zo dne 14.6,2018
,12,2018
V příloze ke dni 31 .12.20,18 je uvedena celková Výměra lesních pozemků s lesnim
porostem i Výše ocenění celkové Výměry lesních pozemků,
Název
oDatření solněno

Přijetí opatření na
31

opatření bvlo sDlněno: NaDraveno.

U Zimního stadionu 19522,370 76 ČeskéBudějovice, tel.:
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D.

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 20í8

D.l.

Při přezkoumáni hospodaření obce za rok 2018 podle § 2 a § 3 zákona ě,42012004

+

sb.
byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona
č,42012004 Sb., a to:

>

Nedostatky, spočívající
V porušení povinností nebo překroóení působnosti územního celku stanovených
práVními
předpisy:
zvláštními
Nebyla podána písemná informace přezkoumáVajícímu orgánu o přijetí opatřenl k nápravě chyb a
nedostatků uvedených Ve zpráVě o Výsledku přezkoumání hospodaření do 15 dnů od projednání
záVěrečného účtu.(porušenípovinnosti)

-

+ byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemaji závažnost nedostatků uvedených
v § ,l0 odst. 3 písm. c) zákona č.42012004 Sb., a to:

>

ZáVěrečný úěet neobsahoval stianovené náležitosti.

D.ll.
-

Upozorněni na připadná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatkŮ,
která mohou mít negativní dopad na hospodařeni územniho celku v budoucnu:

Riziko uložení pokuty za naplnění skutkové podsiaty spráVního deliktu dle § '14 odst. 1 zákona ě.42012004
sb., o přezkoumáVání hospodaření územníchsamospráVných celků a dobrovolných svazkŮ obcí, Ve znění
pozdějších předpisů.
Dle § 35 zákona č.25012016 sb. o přestupcích byl obci chlum udělen dne 19.'1.2019 Krajským úřadem
Jihoóeského kraje v Českých BudějoVicích spráVní trest - napomenutí.

D.lIl.

Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumáni hospodaření:
.,.....,..,..,.,......... 9,88 %
celku
........,,., 2,6O Yo
.......,..,..,.....

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního

b) podíl závazků na rozpoětu územníhocelku

c) podíl zastaveného ma,ietku na celkovém majetku územníhocelku .................., ..,..,.,,. o

D.!V.

Yo

Výrok o výši dluhu územniho celku:

Dluh územníhocelku nepřekročil 600/0 průměru,ieho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Výše dluhu územníhocelku: nulová
60% průměru jeho přúmů za poslední 4 rozpočtovéroky: 4 308 138,90 Kč
chlum, dne

26.března2o1g

jl"TiT'"#,"o,*
"ffiťB§i*"*ffio
'
o#l

Jména a podpisy kontrolorŮ zúčastněnýchna přezkoumání

lng. Hana
kontrolor pověřený

Masojidková

.
řízením přezkoumání

hospodaření:

"*.,ffhošoádař.nlóbcí

"oflT!*8,.,íť,3i!.]3iť3 t rl

l

L!q|T=/ , ,,

,

podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumáni

,t
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e-podatelna: posia@kraijihocesky.cz, WWW.krai-jihocesky,cz

skánka 6

Tato zpráva o vÝsledku Dřezkoumání:

-

má pouze charakter náVrhu zpráVy o výsledku přezkoumání hospodaření. K zjištěním uvedeným Ve zpráVě.Je
možnépodat písemnéstanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne převzeti 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 může

v odůvodněnémpřípadě stanovit lhůtu delší.
je Vyhotovena Ve dvou stejnopisech, přiěemž se jeden stejnopis předáVá zástupci kontrolovaného subjektu a
druhý stelnopis se zakládá do příslušnéhospisu,

nedílnou součástízpráVy .je seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání, které jsou
uvedené V příloze.

s obsahem zpíávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce chlum o počtu 10 stran Včetně přílohy byl
seznámen dne 26.3.2019 a její stejnopis ě. 2 převzal dne 26.3.2019 starosta obce lng. Radim Paulus.

Poučení:
Územní celek je Ve smyslu ustanovení § 13 odst, 1 písm. b) zákona ě. 42012004 sb,, povinen přUmout opatření
k nápravě chyb a nedostatků uvedených V této zpíáVě o Výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom
písemnou informaci přezkoumáVejícímu orgánu, a to nejpozději dol5dnů po projednání této zpráVy spo|u se
záVěrečným účtemV orgánech územníhocelku.
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona é. 42012004 Sb., povinen V informacích podle
,l
ustianovení § 13 odst, písm. b) téhožzákona uvést lhůtu, Ve které podá příslušnémupřezkoumáVajícímu orgánu
písemnou zpíávu ó plnění přijatých opatření a V této lhůtě příslušnémupřezkoumáVajícímu orgánu uvedenou
zpréVu zaslat,
Nesplněním těchto povinností se územnícelek dopustí přestupku podle Ustanovení § 14 odst. 'l písm, b) a c)
zákona ě. 42012004 Sb, a za to lze uložit územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona é. 42012004 Sb.
pokutu do výše 50.000 Kč,

{5
*G*]
- ÉF.

\

\\-/J
podpis

starosta obce
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Příloha ke zDrávě o výsledku Dřezkoumání ho8Dodaření za rok 20í8.
Dokladv a iiné materiálv wužitéDři přezkoumáni:

Návrh rozpoětu
Na rok 2018, zveřejněn od

.
7 .11 ,2017 do 14,12.2017
Rozpočtová opatření
. Pověření Zo pro starostu obce ze dne 14,4,2016 k provádění rozpočtových opatřeni (usnesenl č.1012016)
. Rozpočtovéopatření č.8/2018 schváleno starostou obce dne 2.7.2018, zveřejněno dne 12,7,2018
. Rozpočtovéopatření ó.9/2018 schváleno starostou obce dne 8.9.2018, zveřejněno dne 17.9.2018
schválený rozpočet
. Na rok 20,18, schválen V Zo dne 14.12.2017 jako vyrovnaný, příjmy a Výdaje Ve Výši 4.700.000 Kč
. schválený rozpočet zveřejněn dne 15,12.2017
střednědobý výhled rozpočtu
. střednědobý Výhled rozpočtu obce chlum na období 2019-2021 - náVrh zveřejněn od 8.11.20'l7
do 14.12.2017, schválen V Zo dne 14.12,2017
. zveřejněn dne 15,12.2017
závěřečný účet
. za rok2017 , schválen V zo dne 14.6.2018 s Výrokem bez Výhrad, náVrh zveřejněn od 3.5. do 14,6,2018,
. schválený záVěrečný účetzveřejněn dle zákona
Hlavní kniha
. za období 1212018
Hlavní kniha
o Za období 9/2018
lnventumí soupis majetku a závazkt)
. Plán k provedení inventarizací majetku, pohledávek a závazků ze dne 30.11,2018, jmenování předsedy a
členůinventární komise ze dne 30 .12.2018, podpisové Vzory inventarizaóní komise.
. zápis o inventiarizaci a schválení Výsledků inventarizace ze dne 20.1 .2019
. lnventarizačnízpíáva za rok 2018 ze dne 20,1,2019
. lnventurní soupis úótu 018, 0'l9, 021 200, 021 300
. lnventurní soupis účtu022 1O0 - přenosná motorová stříkačka(pořizovací cena 218.885 Kč) - inv, číslo38
o lnventurní soupis účtu028 - mikrofon MBD 732 bezdrátový (pořizovací cena 11.867 Kč) - inv. číslo232
. lnventurní soupis účtu03'l 0530 Pozemky s věcnými břemeny - VB na pozemku paíc. č.79111
V k.ú. chlum u Blatné - inv č. 103,
o VB v k.ú.Chlum u Blatné na pozemcích parc. č, 79/10, 79120,79123,79124,1144,726142
. lnventurní soupis účtu078, 079, 081, 194,231,261,311,314,342,343, 403, 469, 321
odměňování členúzastupitelstva
. Protokol - mzdy po Výpočtu - dle abecedy za období 12l2o18:
. odměna starosty obce (osobni č. 6), odměna místostarosty (osobní č. 65), odměna předsedy finanónlho
Výboru (osobní č. 44), odměna předsedy kontrolního Výboru (osobní č.1), člen finaněního výboru (osobní
č. 45), ólen kontrolního Výboru (osobni č, 64), člen zastupitelstva (osobní ó. 20)
pokladní doklad
o VPD č. 136 ze dne,l8-701-00í36
20,3,2018, za mikíofon MBD 732 bezdrátový, částka 11.867 Kě
. t]óetni doklad ě,
ze dne 20,3.2018 (a zaraze1í do majetku obce na účet028)
Pokladní kniha (deník}
. Zůstatek ve výši 6.567 Kč k 30.9.2018 V pokladní knize souhlasí na ()eel261 v rczvaze k 30.9.2018
Příloha rozvahy
. Ke dni 30.9.2018
. Ke dni 31.12.2018
Rozvaha
. Ke dni 30.9.2018
Rozvaha
. Ke dni 31 ,12.2018
Účtový rozvrh
o Na rok 2018
Účtový rozvrh
o Na rok 2018
Příloha rozvahy
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Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

.

Ke dni 30.9.2018

.

Ke dni 30.9.2018

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
. Ke dni 31,12.2018
Výkaz zisku a ztráty
Výkaz zisku a ztráty
r Ke dni 31.'12.2018
Dařovací smlouvy
. Darovací smlouva

ze dne

16.7.2018, obec chlum jako dárce, Domov

pro

seniory, Blatná, jako

obdarovaný, dar Ve Výši 3.000 Kě
Předpis - úě. doklad č. 1807-00001 1 ze dne 12.7 .2018
Poskytnutí daru - Výpis z účtuMoneta a.s. ě.201817 obíat ze dne 17 ,7 ,2018, částka 3.000 Kč
Úóetní doklad č, 18_801-00450 zedne 17.7.2018
smlouw a dalšímateriály k přijatým účelovýmdotacím
Smlouva o poskytnutí dotace sDo/oEzll625l18 reg. č. 452-06-23118 ze dne 7.5.2018 na realizaci projektu
"Pořízení přenosné motorové stříkaóky", Výše dotace: 120.000 Kě,
záloha- 84,000 Kč po podpisu smlouvy, ěástka 36,000 Kč po Vyúčtovánídotace do 2 měsíců,Vlastní podíl
peněžních plostředků - 51.429 Kč.
oznámení o poskytnutí investióní dotace ze dne 24,4,2018
Příjem položka 4222 uz 452
Čerpání položka 6xxx UZ 452 paragraf 5512
Příjem dotace - výpis z účtuMoneta 2018/5 obrat ze dne 16.5.2018, částka 84.000 Kč, úč.doklad
č. 18-801-00301 ze dne í6.5.2018
Čerpání- FD č. 18215 ze dne 1.10.2018, požárnístříkaóka pro sDH chlum, částka 203.885 Kě
Předpis - úó. dok|ad č. 1810-000004 ze dne 1.10,2018
Úhrada - výpis z účtuMoneta ě . 2018110 oblal ze dne 1 .10.2018, ěástka 203.885 Kč, t]č. doklad
č. 18-801-00637 ze dne 1 .1 0.2018 (zaúčtováníúhrady a zařazení do majetku obce na účet022).
E-mail z krajského úřadu k vyúčtovánízálohy na dotaci ke dni 12.12.2O1a, doplatek 36.000 Kě - úě. doklad
č, 1812-000035 ze dne 12.12.2018
Doplatek 36.000 Kč _ vrýpis z úótu Moneta č. 2018112 obrat ze dne 14.12.2018, ěástka 36.000 Kč, úč.
doklad ě.18-801-00806 ze dne 14.12.2018
smlouvy o věcných břemenech
Smlouva o zřizení věcného břemene č.:P1-0143300483'18i001 ze dne 'l5.5.2018, obec jako povinná, E,ON
Distribuce, a.s. jako oprávněná, předmět smlouvy: parc. ó. 79/11 v k.ú. Chlum u Blatné, cena 10,000 Kč
bez DPH, schválena V Zo dne 3.5.2018, práVní úóinky nastaly dne 6.6,2018.
Předpis - úě, doklad č. 1808-000003 ze dne 27,8,2018
Úhrada - výpis z účtuMoneta ě. 20,18/9 obrat ze dne 26.9.2018, óástka 12,100 Kó, úě. doklad
č, 18-801-00620 ze dne 26.9.2018
VB již Vedeno na úótu 031 530.

o
o
.
.
.
.
.
.
o
o
o
.
.
.
.

.
.
.
Dokumentace k veřejným zakázkám
. veřejná zakázka malého rozsahu "přenosná motorová požárnístříkaěka pro sDH chlum"
. výzva k podání nabídky 3 dodavatelům (e-mail) ze dne 2.8.2018
. seznam podaných nebídek ze dne 14,8.2018 - doruóena 1 nabídka od firmy Radek Wincker, Hranice
s nabídkovou cenou 203,885 Kč Včetně DPH.
. Ustanovení komise ze dne 24.7.2018.
o protokol o otevírání obálek , protokol o posouzení kvalifikace, protokol o jednání hodnotícíkomise, zpráva
o posouzení a hodnocení nabídek.
. zápis ze ZO ze dne 14.8,2018 - schválení dodáVající firmy: Radek Wincker, Hranice s nabídkovou cenou
203.885 Kč vóetně DPH - na výše uvedenou zakázku,
. oznámení o Výběru nejvhodnější nabídky ze dne 5,9,2018
o Dne 7.9,2018 uzavřena kupní smlouva s prodáVajícím - Radek Wincker, Hranice, předmět smlouvy:
"Přenosná motorová požárnístříkaóka pro sDH chlum", cena: 203.885 Kč Včetně DPH

vnitřní předpis a směrnice

o

Směrnice ó.1/2013 zadávání veřejných zakázek malého rozsahu účinnáod 10.2.2013
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zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
. zápis z jednání uskvujícího zastupitelstva ze dne 27.10.2018
neuVolněných členůzastupitelstva

_

bod 5 Rozhodnutí o odměnách za výkon

zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
. zápis zo ze dne 14.12.2017 - schválení rozpočtu na rok

20,18 a střednědobého Výhledu íozpočtu
na období 20,19-202,1
zápis zo ze dne 3.5.2018 - schválení účetnízáVěrky za rok2o17
zápis zo ze dne 14.6,2018 - schválení záVěreěného účtuza rok 2017 s Výrokem bez Výhrad

.
. .
Uěetní závěrka za rok 2017
. schválena V Zo dne 3.5.2018,
do

CSUlS dne 16.5,2018

protokol o schválení účetnízáVěrky za rck 2017 ze dne 3.5.2018, odeslána
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