*KUCBX00YVEXE*

KRAJSKÝ ÚŘAD

KUCBX00YVEXE

JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor ekonomický
Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
spisová značka: OEKO-PŘ 61809/2020/vlach
č. j.: KUJCK 32204/2021

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
obce Nová Olešná, IČO 00512800

Přezkoumání bylo vykonáno na Krajském úřadu Jihočeského kraje ve dnech:
od 19.10. do 27.10.2020, 02.11., 03.11. a 09.11.2020 jako dílčí přezkoumání
17.02.2021 a od 26.02. do 08.03.2021 jako konečné přezkoumání.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v podmínkách mimořádných opatření, vyvolaných
epidemiologickou situací na území České republiky, s využitím doporučeného postupu
Ministerstvem financí, Odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka, a to z podkladů
předávaných územními celky elektronicky a konzultovaných dálkovou formou.
Přezkoumání hospodaření obce Nová Olešná za rok 2020 ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,
ve znění pozdějších předpisů, bylo zahájeno dne 30.07.2020 Krajským úřadem Jihočeského kraje
doručením písemného oznámení.

Přezkoumané období od 01.01.2020 do 31.12.2020.

Přezkoumání vykonala:
-

kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Ing. Lada Chlumecká

Pověření k přezkoumání podle § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb.
vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č. 393/2020/OEKO-PŘ dne 27.07.2020.
Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.
Při přezkoumání poskytly součinnost:

Lenka Hynková - starostka
Jana Adamová - účetní
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Předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona
č. 420/2004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.
Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni
uskutečnění tohoto úkonu.
Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které
se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.
Poslední kontrolní úkon – kontrola inventurního soupisu účtu 031 0500 - byl učiněn dne 08.03.2021.

A.

Výsledek dílčích přezkoumání

A.I.

Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2020

➢

méně závažné (ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona)
/v členění podle předmětu přezkoumání hospodaření ustanovení § 2 odst. 1 a odst. 2/

1. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
Porušení právního předpisu:
ČÚS č. 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)
Ustanovení: ČÚS č. 701 bod 6.2. a 6.3.
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu.
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Přezkoumáním zaúčtování přijaté faktury č. 01416050 vystavené dodavatelem dne 01.06.2020, bylo
zjištěno, že účetní jednotka o vzniku závazku plynoucí ze splnění dodávky ("oprava komunikace")
účtovala až účetními doklady č. 20-001-00060 dne 02.07.2020 v částce 485.167,17 Kč
a č. 20-001-00066 dne 03.07.2020 ve výši 100.000,00 Kč. Tímto postupem účetní jednotka nedodržela
okamžik uskutečnění účetního případu, který je Českým účetním standardem č. 701 definován zejména
jako den, ve kterém dojde ke splnění dodávky, resp. kdy nastala určitá právní skutečnost, viz bod 6.2.
a 6.3. Zároveň tak mezitimní účetní závěrka k 30.06.2020 neobsahovala úplné údaje, tj. závazek ve výši
585.167,17 Kč.
Zjištěný nedostatek byl odstraněn.
Popis plnění opatření:

Účetní jednotka při účtování FD č. 20800036 účtovala k okamžiku
uskutečnění účetní případu, tj. dle ČÚS č. 701 zejména den, ve kterém
dojde ke splnění dodávky, resp. kdy nastala určitá právní skutečnost.

Opatření bylo splněno: Napraveno.

A.II.

Chyby a nedostatky nenapravené z dílčích přezkoumání nebo zjištěné při konečném
přezkoumání za rok 2020

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

identifikátor DS: kdib3rr
e-podatelna:
posta@kraj-jihocesky.cz

tel: 386 720 111
fax: 386 359 069

IČ:
70890650
DIČ: CZ70890650
Stránka 2 z 9

Č. j.: KUJCK 32204/2021

B.

Sp. zn.: OEKO-PŘ 61809/2020/vlach

Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny v členění podle
ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:
1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících
se rozpočtových prostředků
- přezkoumán: Ano
Při přezkoumání střednědobého výhledu rozpočtu, rozpočtu, rozpočtových opatření a závěrečného účtu
bylo ověřováno dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů
- přezkoumán: Ano
Obec nemá zřízeny peněžní fondy.
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
Obec nevykonává hospodářskou činnost.
4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na
základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými
nebo fyzickými osobami
- přezkoumán: Ano
Obec v roce 2020 nevykazovala peněžní operace, týkající se sdružených prostředků.
5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů
o účetnictví
- přezkoumán: Ano
6. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu
a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
- přezkoumán: Ano
Obec nehospodaří ani nenakládá s těmito finančními prostředky.
7. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,
k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám
- přezkoumán: Ano
8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
- přezkoumán: Ano
9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní
celek
- přezkoumán: Ano
Obec nenakládá ani nehospodaří s majetkem státu.
10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů
a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
- přezkoumán: Ano
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob
- přezkoumán: Ano
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
Obec nemá zastavené movité a nemovité věci ve prospěch třetích osob.
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13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
Obec v roce 2020 neuzavřela novou smlouvu o zřízení věcného břemene.
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
- přezkoumán: Ano
15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední
4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost
- přezkoumán: Ano

C.

Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech

C.I.

Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D.

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2020

D.I.

Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích
přezkoumáních, které byly již napraveny.
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
hospodaření územního celku v budoucnosti.
D.III.

Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ................................................... 0,00 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ........................................................ 1,31 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ...................... 0,00 %
D.IV.

Výrok o výši dluhu územního celku:

Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.
Výše dluhu územního celku: 0,00 Kč
60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 1.762.165,99 Kč
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Vyhotovení zprávy: České Budějovice, dne 08.03.2021

Jméno a podpis kontrolorky zúčastněné na přezkoumání hospodaření:

Ing. Lada Chlumecká
……………………………….………………………….
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání

………………………………………………………….
kontrolorka

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:
-

-

má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. K zjištěním uvedeným
v návrhu zprávy je možné podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu
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. 420/2004 Sb., o možnosti podání písemného stanoviska k dotčeným zjištěním.
Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší.
za den předání návrhu zprávy je považován den dodání návrhu zprávy do datového schránky
územního celku
tato zpráva má celkem 9 stran včetně seznamu dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání.
nedílnou součástí zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je seznam dokladů a jiných materiálů
využitých při přezkoumání.

Poučení:
Územní celek je dle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. povinen přijmout opatření k nápravě chyb
a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci
přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem
v orgánech územního celku.
Územní celek je dle § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. povinen v informaci 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 těchto povinností se územní celek dopustí přestupků podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c)
zákona č. 420/2004 Sb. Za každý tento přestupek lze uložit územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2
zákona č. 420/2004 Sb. pokutu do výše 50.000 Kč.
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Seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:
Při dílčím přezkoumání hospodaření byly použity účetní výkazy (FIN 2-12 M, rozvaha, výkaz zisku a ztráty
a hlavní kniha sestavené k 30.09.2020) vygenerované z aplikace Krajského úřadu Jihočeského kraje „GINIS
EXPRESS - Účetnictví a rozpočet“.
Návrh rozpočtu
• na rok 2020
• zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách obce ve lhůtě dle zákona - potvrzeno
na materiálu
Rozpočtová opatření
• Pověření starostky k provádění rozpočtových opatření schváleno ZO dne 04.09.2019
• Rozpočtové opatření č. 4/2020, schválené starostkou dne 04.05.2020
• Rozpočtové opatření č. 7/2020, schválené starostkou dne 28.08.2020
• Rozpočtová opatření zveřejněna na internetových stránkách obce ve lhůtě dle zákona. Ověřeno
na https://www.novaolesna.cz/index.php?nid=1136&lid=cs&oid=102616. Přístup z internetu dne
26.10.2020
Schválený rozpočet
• na rok 2020
• v ZO schválen dne 04.12.2019 vyrovnaný (na §§)
• příjmy a výdaje ve výši 2.511.400,00 Kč
• zveřejněn na internetových stránkách obce ve lhůtě dle zákona (tj. 23.12.2019). Ověřeno
na https://www.novaolesna.cz/file.php?nid=1136&oid=7457923. Přístup z internetu dne 21.10.2020
Střednědobý výhled rozpočtu
• zpracován na roky 2021 - 2023
• návrh SVR zveřejněn na internetových stránkách obce v lhůtě dle zákona. Ověřeno
na
https://www.novaolesna.cz/index.php?id=249&action=detail&nid=1136&lid=cs&oid=3072172.
Přístup z internetu dne 21.10.2020
• schválen ZO dne 04.12.2019
• schválený
SVR
zveřejněn
na
internetových
stránkách
dle
zákona.
Ověřeno
na https://www.novaolesna.cz/file.php?nid=1136&oid=7458006. Přístup z internetu dne 21.10.2020.
Závěrečný účet
- materiál návrhu závěrečného účtu za rok 2019 zveřejněn na internetových stránkách ve lhůtě dle
zákona.
Ověřeno
na
https://www.novaolesna.cz/index.php?id=272&action=detail&nid=1136&lid=cs&oid=3072172.
Přístup z internetu dne 21.10.2020
- ZÚ projednán zastupitelstvem obce dne 17.06.2020 s výrokem dle zákona
• materiál projednaného ZÚ za rok 2019 zveřejněna na internetových stránkách ve lhůtě dle zákona.
Ověřeno
na
https://www.novaolesna.cz/index.php?nid=1136&lid=cs&oid=102616.
Přístup
z internetu dne 21.10.2020
Faktury došlé
• FD č. 20800036 vystavena dne 26.11.2020, dodavatel: AKM Tábor s. r. o., Tábor, IČO 06588581,
za opravu komunikace v částce 89.382,70 Kč
• předpis: ÚD č. 20-001-00118 ze dne 01.12.2020
• úhrada: výpis z BÚ u KB č. 134, obrat ze dne 01.12.2020 ve výši 89.382,70 Kč, ÚD č. 20-800-00134
ze dne 01.12.2020
•
•
•
•
•
•

FD č. 3/2020 vystavena dne 22.03.2020, dodavatel: Radek Povolný, Nová Olešná, IČO 10289666,
za těžbu dřeva ve výši 29.517,00 Kč
předpis: ÚD č. 20-001-00029 ze dne 30.03.2020
úhrada: el. výpis přehledu plateb KB ze dne 30.03.2020, obrat ve výši 29.517,00 Kč ze dne
30.03.2020, ÚD č. 20-800-00042 ze dne 30.03.2020
FD č. 200100011 vystavena dne 01.07.2020, dodavatel: Realizace a projekce staveb s. r. o., Vokov,
IČO 05344743, za dodávku dmychadla AirMac za částku 7.636,37 Kč
předpis: ÚD č. 20-001-00067 ze dne 03.07.2020 (vč. zařazení na účet 028)
úhrada: el. výpis přehledu plateb KB ze dne 03.07.2020, obrat ve výši 7.636,37 Kč ze dne
03.07.2020, ÚD č. 20-800-00075 ze dne 03.07.2020
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FD č. 320243 vystavena dne 09.06.2020, dodavatel: TEWIKO systems, s. r. o., IČO 25472887,
za revizi dětského hřiště ve výši 2.528,90 Kč
předpis: ÚD č. 20-001-00056 ze dne 22.06.2020
úhrada: el. výpis přehledu plateb KB ze dne 22.06.2020, obrat ve výši 2.528,90 Kč ze dne
22.06.2020, ÚD č. 20-800-00070 ze dne 22.06.2020
FD č. 200100148 vystavena dne 09.06.2020, dodavatel: Jana Dvořáková - HUSQVARNA, Jindřichův
Hradec, IČO 69567328, za servis křovinořezu ve výši 8.187,00 Kč
předpis: ÚD č. 20-001-00056 ze dne 22.06.2020
úhrada: el. výpis přehledu plateb KB ze dne 22.06.2020, obrat ve výši 8.187,00 Kč ze dne
22.06.2020, ÚD č. 20-800-00070 ze dne 22.06.2020

•

FD č. 01416050 vystavena dne 01.06.2020, dodavatel: SWIETELSKY STAVEBNI s. r. o., Jindřichův
Hradec, IČO 48035599, za opravu komunikace za částku 585.167,17 Kč
• předpis: ÚD č. 20-001-00060 ze dne 02.07.2020 na částku 485.167,17 Kč, ÚD č. 20-001-00066
ze dne 03.07.2020 na částku 100.000,00 Kč
• úhrada: el. výpis přehledu plateb KB ze dne 02.07. a 03.07.2020, obrat ve výši 485.167,17 Kč ze
dne 02.07.2020, ÚD č. 20-800-00074 ze dne 02.07.2020, obrat ve výši 100.000,00 Kč ze dne
03.07.2020, ÚD č. 20-800-00075 ze dne 03.07.2020
Faktury vydané
• FV č. 20-002-00002 vystaven dne 20.07.2020, odběratel: Les - systém s. r. o., Praha,
IČO 26062356, za prodej dřeva - kulatina v částce 14.740,00 Kč
• předpis: ÚD č. 20-002-00002 ze dne 20.07.2020
• úhrada: přehled plateb BÚ u KB ze dne 22.07.2020, obrat ve výši 14.740,00 Kč ze dne 22.07.2020,
ÚD č. 20-800-00080 ze dne 22.07.2020
•

FV č. 20-002-00007 vystaven dne 29.09.2020, odběratel: EKO-KOM, a. s., Praha, IČO 25134701,
odměna za zajištění zpětného odběru separovaného odpadu v částce 5.312,50 Kč
• předpis: ÚD č. 20-002-00007 ze dne 29.09.2020
• úhrada: výpis z BÚ u KB č. 11, obrat ve výši 5.312,50 Kč ze dne 29.10.2020, ÚD č. 20-800-00119
ze dne 29.10.2020, T 3
Inventurní soupis majetku a závazků
• Plán inventur na rok 2020 ze dne 21.12.2020
• Inventarizační zpráva za rok 2020 ze dne 15.01.2021 - nebyly zjištěny inventarizační rozdíly
• Inventarizace účtů k 31.12.2020 (porovnání zjištěného stavu na stav vykázaný v hlavní knize
k 31.12.2020): 261, 231, 403, 018, 112, 031 0200, 031 0400, 031 0500
• Výpis z katastru nemovitostí prokazující stav evidovaný k datu 01.01.2021 (00:00:00) - k. ú. Nová
Olešná, LV č. 10001
• Inventurní soupisu účtu 031 k 31.12.2020 - kontrola na LV:
• 031 0200: parc. č. 397/2, 397/11, 398, 487
• 031 0400: parc. č. st. 37, st. 72, st. 84, st. 115, st. 118, st. 146
• 031 0500: parc. č. 399/5, 525/1, 701/6, 769/9, 886, 951
Kniha došlých faktur
• za období 10 - 12/2020
• za rok 2020
• poř. č. 1 -92
Kniha odeslaných faktur
• za rok 2020
• poř. č. 1 - 8
Pokladní doklad
• VPD č. 20-700-00071 ze dne 21.09.2020, za třídění odpadů DPP ve výši 500,00 Kč,
ÚD č. 20-700-00071 ze dne 21.09.2020
• PPD č. 20-700-00024 ze dne 27.04.2020, poplatek za psa v celkové výši 1.600,00 Kč,
ÚD č. 20-700-0024 ze dne 27.04.2020
• VPD č. 20-700-00021 ze dne 27.04.2020, za ochranné štíty ve výši 574,00 Kč, ÚD č. 20-700-00021
ze dne 27.04.2020
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Pokladní kniha (deník)
• za období 09/2020, 04/2020
• Stav vykázaný v pokladní knize k 30.09.2020 souhlasí se stavem vykázaným na účtu 261 - Pokladna
v rozvaze sestavené k 30.09.2020
Příloha rozvahy
• sestavena k 30.06.2020
• sestavena k 31.12.2020
Rozvaha
• sestavena k 30.09.2020
• sestavena k 31.12.2020
Účtový rozvrh
• platný pro rok 2020
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
• sestaven k 30.09.2020
• sestaven k 31.12.2020
Výkaz zisku a ztráty
• sestaven k 30.09.2020
• sestaven k 31.12.2020
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
• Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce
2020 č. SDO/OREG/415/20 uzavřená dne 28.07.2020
• neinvestiční dotace na realizaci projektu "Oprava místní komunikace" ve výši 270.000,00 Kč
(ÚZ 00710)
• realizace projektu bude ukončena nejpozději do 31.12.2020
• vyúčtování nejpozději do 15.01.2021
• jednorázová záloha ve výši 270.000,00 Kč
• podíl dotace činí max. 60,00 % z celkových uznatelných výdajů akce
•

Příjem zálohy dotace:
- el. výpis z BÚ u KB č. 93, obrat ve výši 270.000,00 Kč ze dne 28.08.2020, ÚD č. 20-800-00093
ze dne 28.08.2020

•
•

Vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2020 ze dne 07.09.2020
Oznámení o vyúčtování zálohy na dotaci (e-mail) ze dne 07.01.2021, záloha na dotaci vyúčtována
ve výši 270.000,00 Kč ke dni 31.12.2020
• ÚD č. 20-007-00027 ze dne 31.12.2020
Smlouvy ostatní
• Pachtovní smlouva uzavřená dne 18.12.2017 mezi obcí Nová Olešná ("propachtovatel") a fyzickou
osobou I. S., IČO 69105057 ("pachtýř")
• na dobu určitou do 31.12.2025
• roční nájemné 4.694,00 Kč, splatné vždy k 31.03. příslušného roku
• předpis: ÚD č. 20-007-00003 ze dne 01.01.2020
• úhrada: el. přehled plateb z BÚ u KB, obrat ze dne 23.03.2020 ve výši 4.694,00 Kč,
ÚD č. 20-800-00041 ze dne 23.03.2020
Dokumentace k veřejným zakázkám
• Směrnice o zadávání veřejných zakázek 1/2016 postup dle čl. 7
• VZMR "Oprava komunikace"
• Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ze dne 20.02.2020
• doručeny 3 nabídky
• nabídkové rozpočty - 3x
• Protokol o otevírání nabídek ze dne 23.03.2020
• Výběr schválen ZO dne 23.03.2020
• Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 06.04.2020
• Výběr firmy SWIETELSKY STAVEBNI s. r. o., IČO 48035599, Jindřichův Hradec, cena díla ve výši
483.609,31 Kč bez DPH (585.167,27 Kč vč. DPH)
• Smlouva o dílo uzavřená dne 20.04.2020 se zhotovitelem SWIETELSKY STAVEBNI s. r. o.
• cena díla: 483.609,31 Kč bez DPH (585.167,27 Kč vč. DPH)
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Vnitřní předpis a směrnice
• Směrnice - Reálná hodnota majetku určeného k prodeji Sm. č. 1/2013 účinná od 02.01.2013
• Směrnice o zadávání veřejných zakázek 1/2016 ze dne 07.12.2016
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
• Zápis z jednání ZO konaného dne 04.12.2019
- schválení rozpočtu na rok 2020
- schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 - 2023
• Zápis z jednání ZO konaného dne 17.06.2020
- projednání závěrečného účtu za rok 2019 - bod 3)
- schválení účetní závěrky obce za rok 2019 - bod 4)
• Zápis z jednání ZO konaného dne 23.03.2020
- schválení výběru zhotovitele zakázky "Oprava komunikace" - bod 2)
Účetní závěrka obce za rok 2019
• schválena v ZO dne 17.06.2020
• Protokol o schválení účetní závěrky ze dne 17.06.2020
• Přeúčtování HV – ÚD č. 20-007-00007 ze dne 17.06.2020
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