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Zpráva

stejnopis Č. 2

o vÝsledku přezkoumání hpspodařgní za rok 2017
obce Štěchovice. lČo00667862

PřezkoumánÍ bylo vykonáno na úřadu územníhocelku ve dnech:
dne 8' srpna 2017 jako dílěípřezkoumání
dne 29. března 2018jako konečnépřezkoumání
Přezkoumání hospodaření obce Štěchovice za rok 2017 ve smyslu ustanovení s 42, s 53 (týká se DSo) zákona
é.12812000 Sb', o obcích (obecní zíízení),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
oznámení.

dne 17.7.2017 Krajským úřadem Jihočeskéhokraje doručenímpísemného

Přezkoumané období od 1.1.2a17 do 31.12.2017.

Přezkoumání vykonali:

_

kontrolor pověřený řízením přezkoumání: lng. Hana Masojídková

Pověření kpřezkoumání podle s 5 ě. 42012004 Sb. a $ 4 a $ 6 zákona é.25512012 Sb. vydal Krajský úřad
Jihoěeského kraje pod ě. 54612017 dne í9.7.20{7 a ě. {08/20í8 ze dne 29.í'2018.
Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.
Při přezkoumání byli přÍtomni:

lng. Alois Bublík _ místostarosta
Renata Polanková - Účetní
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Předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v $ 2 odst. 1 a 2 zákona
posouzené podle hledisek uvedených v $ 3 tohoto zákona.

č,. 42al2aa4

sb.,

Při posuzování jednotlivých právních Úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskuteČnění

tohoto úkonu.

Podle ustanovení $ 2 odst' 3 zákona č'. 42u2a04 Sb. nebyly předmětem přezkoumání Údaje, na které se vztahuje
povinnost mlČenlivosti podle daňového řádu'
Poslední kontrolní úkon (např. ukončeníkontroly na místě nebo vrácení vyŽádaných podkladů, ukončeníprověření
námitek uplatněných ve stanovisku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření apod.) byl učiněn dne

29.3.2018.

A.

VÝsledek dílčíchpřezkoumání

A.l'

Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčíchpřezkoumání za rok 2017
nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

A.ll.

Chyby a nedostatky nenapravené ze všech dílčíchpřezkoumáni za rok2017

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení
$ 10 odst. 3 písm. c} zákona ě,42aI2004 sb.
ustanovení $ 10 odst. 3 písm. b} zákona č.42012004 Sb. (v členěnípodle ustanovení $ 2
odst' 1 a2 zákona č, 42012004 Sb.):

1.

Ustanovení $ 2 odst. 1 písm^ a) plnění přÍjmů a vÝdaiů rozpočtu vČetně peněŽních operací, týkaiícÍch se

rozpgčtoYých prostředků
Poru še n Í práv

n

ího

předpi

s u:

Zákon č. 42a/2004 Sb', o přezkoumávání hospadaření územníchsamosprávných celků a dobrovolných svazkťt
obcí, ve znění pozdějších předpisŮ
Ustanovení: $ í3 odsf. 2
Charakteristika ziištěnéchvbv a nedastatku:
Ve lhůtě uvedené v informaci o přijetí opatření k nápravě nebyla zaslána písemná zpráva o splnění.
Popis zilŠtěnéchvby a nedostatku:
obec Šťěchovicev přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatkŮ uvedla lhťttu do které zašle
písemnau zprávu o plnění přijaých opatření a ta 30.5'2017. Zpráva o plněnÍ přijatých opatření byla doručena
na Krajský Úřad až dne 6.6.2017.

2.

Ustanovení$ 2 odst' 1 písm. o) vvúčtovánía vypořádánífinančníchvztahů ke státnímu rozpočtu. k rozpočtůn
kraiů' k rozpočtůmgbcí. k iiným rozpočtům. ke státnÍm fondům a k dalšímosobám
Poru še n í p rávn íll o předpis tL
ČÚs c. 7a1 _ 710 ť$ 36 odsÍ. 1 zákona o Účetnictví)
IJstanovení:

ČÚs c'

703 bad 5'2.

U Zimního stadionu 1952t2,370 76 ČeskéBudějovice, tel.: 386 720 11 1, fax: 386 359 084

e-podatelna

;

posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz
Stránka 2

Charakteristika ziiŠténéchvbv a nedostatku:
Územní celek jako poskýovatel transferu nedodržel postupy účtovánítransferŮ s povinnostÍ vypořádánÍ.
Popis zjíŠtěnéchvbv a nedostatku:
obec Štechovice obdrŽela účetovouneinvestičnídotacive uýŠi22a.a00 Kč v rámci PoV Jihočeského kraje
V roce 2017 na akci "oprava mÍstníkomunikace Štěchoviee- podpora haspodářského rozvaje obce
Štěchovice". Dotace padléhala vyÚčtování a finančnímu vypořádání s rozpočtem Jihočeskéhokraje za rok
2017. Krajský (lřad Jihočeského kraje - odbor regionálního razvoje, územního plánování, stavebního řádu a
investic - zaslal e-mailem obci pokyn k vyÚČtování zálahy na dotacive výši2a0.000 Kč ke dni 31'12.2a17, ale
záloha na dotaci nebyla k tomuta datu zÚčtována. obec neúčtavala dle prťtvodníha dopisu poskýovatele
dotace.

3.

Ustanovení $ 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskuteČňováníveřeiných zakázek' s vÝiimkou úkonůa postupů
přezkoumaných orgánem dohledu oodle zvláŠtníhoprávního předpisu
Polu šell Í práv

n íh

o předp

is u :

Zákon č. 320/2au Sb., o finančnÍkontrole, ve znění pozdějŠÍchpředpisŮ
Ustanovení: $ 27

Charakteristika zjištěné chvby a nedastatku:

Uvnitř orgánu veřejné správy nebyla zajištěna průběŽná a následná kontrola.

Popis zjiŠtěnéchybv a nedostatku:

Kontrotou veřejné zakázky malého rozsahu "zakoupenÍ zahradnÍho traktoru" a vnitřní směrnice obce
Štěchovice ( s Účinností od 3.1.2016 ) , kde jsou uvedeny zásady při zadávánÍ veřejných zakázek - bod č.3 cit.
"u zakázek od 50.aU Kč do 3a0.0aa Kč bez DPH obec osloví 3 dodavatele a o výběru rozhodne zastupitelstvo
obce" bylo zjištěno, Že obec Štěchovice aslavila 3 dodavatele: Hobbytech, s.r.o', FlAVl Valyně a společnosť
MTZ Mototechnika s.r.o.
V zápisu ze Zo ze dne 3.5'2017 v usnesení č.3/2017 je uvedena pouze: cit'' bod č'1 Schvaluje zakoupení
zahradního traktoru typ Husqvarna TC 139T".
Z výše uvedeného zápisu zastupitelstva obce nenÍ jasné, od kterého dodavatele zastupitelstvo obce schvaluje
zakoupenÍ zahradního traktoru a za jakou cenu' Usnesení zastupitelstva týo informace neobsahuje.

4'

UstanovenÍ$ 2 odst. 2 písm. h) úgetnictvívedenéúzemnímcelkem
Parušení právního předpisu:
Zákon č. 563/1991 Sb., o Účetnicfuí, ve znění pozdějšíctl předpisŮČÚs č. 701

_ 710

($ 36 odsť' 1 zákona o

účetnictví)

UstanavenÍ: $ 30 odsf. í a 4
Charakteristika ziištěnéchvbv a nedostatku:
Skutečnéstavy majetku a závazkŮ ÚzemnÍlzo celku nebyly zjištěny.

Popis ziiŠtěnéchvbv a nedostatku:
Kontrolou inventurního souprsu Účtu a21 - Stavby ke dni31.12.2017 a kantrolou výpisu z katastru nemovitostí
(KN) ke dni 31'12.2017 bylo zjištěno, že obec Štěchovice má ve výpisu z KN na pozemku st. 146 uvedenou
stavbu bez číslapopisného (29 m2), ale v inventurním soupisu Účtu a21 lato stavba uvedena není.
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lJstanovení: ČÚs e. 701 bod 6'2. a 6.3'
Charakteristika ziišténéchvbv a nedostatku:
Územní celek neÚčtoval k okamŽiku uskutečněníúčetníhopřípadu.
Popis ziištěnéchvbv a nedostatku:
Úcehr závěrka olce Šťěchoviceza rok 2016 byla schválena v zastupitelstvu obce dne 29.3.2017. Kantrolou
(tčetníhodokladu č170s.a00068 bylo zjiŠtěno, že přeúčtováníhospodářského výsledku za rok 2016 bylo
pravedeno dne 30.5.2017. Nebyl dodrŽen okamŽik usktltečněníúčetníhopřípadu a to je vtornta případě datum
schválení účetnÍzávěrky v zastupitelstvu obce a tj. 29'3.2017.

B.

oblasti přezkoumání. u ktených nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv
podle ustanovení s 10 odst' 3 písm. a) zákona č,. 42ana04 sb', které jsou uvedeny v členění
podle ustanovenÍ s 2 odst. 1 a2 uvedeného zákona:

1.

Ustanovení $ 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkaiícíse tvorby a pouŽití peněŽních fondů
- přezkoumán: Ano

2.

obec nevytváří peněŽní fondy.
Ustanovení $ 2 odst. 1 písm' c) náklady a výnosv podnikatelské linnosti územníhocelku
- přezkoumán: Ano

3'

obec nevykonává podnikatelskou činnost.
UstanoveníQ 2 odst' 't písm. d) peněŽníoperace. týkaiÍcísesdruŽenÝch prostředků vynakládaných na základě
smlouvy mezi dvěma nebo více Územními celky" anebo na základě smlouvy s jinÝmi právnickými nebo
fvzickÝmi osobami
- přezkoumán: Ano

4.

5'
6'
7'
8.
9.

obec neuzavřela smlouvu týkajícíse sdruŽených prostředků'
Ustqlqvení $ 2 odst. 1 písm" e) finančníoperace' týkaiícÍse cizích zdrg|ů ve smvslu právních př.edpisů o
účetnictví

- přezkoumán: Ano

Ustanovení

$2odst' 1písm.f)hospodařeníanakládánísprostředkyposkytnutými

dalŠímiprostředkv ze zahraniÓí poskytnutými na základě mezinárodních smluv

zNárodníhofonduas

- přezkoumán: Ano

Ustanovení $ 2 odst. 2 písm' a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územníhoceKu
- přezkoumán:Ano

Ustanovení$2 odst.2 pism. b) nakládánía hospodařenísmajetkemstátu. snímŽ hospodaříÚzemnícelek
- přezkoumán: Ano
obec neuzavřela tuto smlouvu.

Ustanovení$ 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládánís nimi
- přezkoumán: Ano

Ustanovenís 2 odst. 2 písm. e) ručenízazávazkv fvzických a orávnickÝch osob
- přezkoumán: Ano

obec neručl za závazky Íyzických a právnických osob.
10. Ustanoveqí $ 2 odst. 2 písm' fl zastavování movitých a nemovitých věcíve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano

obec nemá zastavený majetek ve prospěch třetích osob.
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1. Ustanovení $ 2 odst. 2 písm" q) zřizování věcných břemen k majetkv územníhocelku
- přezkoumán: Ano

s 2 odsÍ' 2 písm. i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru ieho příjmů za poslední 4
rozpočtové rokv podle právního předpisu upravuiÍcjho rozoočtovou odpov osl

12. Ustanovení

- přezkoumán: Ano

13. Ustanovení$ 9 Kontrola nakládánís příspěvkem a se svěřeným majetkem
- přezkoumán: Ano

obec nezřídila příspěvkovou organizaci.

c.

Plnění opatření k

v předchozích letech

odstranění nedostatků ziištěnÝch

c.l.

Při přezkoumáni hospodaření územniho celku v předchozích letech
byly zjištěny následující chyby a nedostatky:

Charakteristika ziiŠtěnéchvbv a nedostatku:
lnventurní soupisy ťtzemního celku neobsahovaly skutečnosti, které by umožňovaly jednoznačné určenÍmajetku a

závazkťl.

Popis zjištěné chyby a nedgstatku:
Kontralou inventurního souplšu účtul31-Pazemky byto zjištěna, že tento nebyl vyhataven dle analýických účtŮ
vykazujících dle hlavní knihy k 31' 12. 2a16 zitstatek, případně obsahoval jiné zůstatky, neŽ jsou uvedené v hlavnÍ
knize na jednotlivých analýických účtechsyntetického účtu031.

ZiištěnÝ nedostatek bvl odstraněn.
Přijetíopatření na Zo dne 29.3.2017
Název opatření:
31.12.2017
opatřenísplněno dne:
Popis plněníopatření: lnventurni soupis Účtu 031 - Pozemky je vyhotoven dle analytických ÚČtů a
zůstatky těchto ÚČtůodpovídajízůstatkům analytických účtův hlavní knize ke dni 31.12'2017 '

opatření bvlo splněno: Napraveno.
C h a ra kte ri sti ka z i i štěn é c h v by a

ne

do

stat!< u :

Nebyla podána písemná informace přezkoumávajícÍmu orgánu o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatkŮ
uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření do 15 dnů od projednání závěrečného Účtu.
Popis ziiŠtěnéchvbv a nedostatku:
Závěrečný účetobce štěchovice za rak 2015 byl projednán v Zo dne 3a. 3. 2a16' Písemná informace o přtjetÍ
opatření k nápravě chyb a nedostatkťt uvedených ve zprávě o.ýsledku přezkoumání hospodaření obce Štěchovice
za rok 2015 byla podána přezkoumávajícímu argánu - KU JčK dne 22. 4. 2016, t.j.22 dnŮ od projednánÍ
závěrečného účtu'

ZiištěnÝ nedostatek bvl odstraněn.
Přijetí opatření na Zo dne 29.3'2017
Název ooatření:
8.8.2017
opatřenísplněno dne:
Závěrečný úlet obce Štěchovice za rok 20't6 byl projednán v Zo dne 29. 3. %afi
Poois plnění opatření:
přijetí
opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání
Písemná informace o
hospodaření obce Štěchovice za rok 2016 byla podána přezkoumávajícímu orgánu - KÚ JčK dne 30.3.2017, lhůta
15 dnů od projednání závěrečného účtuv Zo byla splněna.
-

opatření bvlo splněno: Napraveno.
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Charakteristika ziiŠtěnéchvby a nedostatku:
Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a
dodatkťt, a to do 15 dnťl od jejího uzavřenÍ.
Popis ziištěnéchvbv a nedostatku:
Dne 14. 3' 2016 byla uzavřená Smlauva o díto č. 16ail-01se zhotovitelem S/nrce Klatovy a.s' na zhotovení díla
"oprava místníkamunikace - lokalita Nové Dvory na p.č. 1959' 1962 a 558/2", cena bez DPH 478"990,13 Kč. Dne
21. 4. 2016 byl k této smlouvě uzavřen Dodatek č. 1 na vícepráce, l<teýn došIo k navýšenÍ smluvní ceny bez DPH
na částku 625.484'23 Kč. Tento dadatek včetně Smlouvy o dÍlo Č. 16aa1-01 ze dne 14. 3. 2016 na cenu díla ve
výši 478.990,13 Kč nebyl zveřejněn na prafilu zadavatele, a to do 15 dnŮ od jeho uzavření.

ZiištěnÝ nedostatek bvl odstraněn.
Přijetí opatření na ZM dne 29.3.2017
Název opatření:
293.2418
opatření splněno dne;
Popisplněníopatření: Dne 17.5.2017 uzavřena smlouva o dílo ě.17011-01 mezi obcí Štěchovice fiako
objednatel) a a's. $ilnice Klatovy fiako zhotovitel), předmět smlouvy: ''oprava.'místní komunikaee Štěchovicena
pozemcích p'č. 1922t1, 12t3, 9t1 a 8 v x"u. Štechovice'', cena díla: 549.798, 30 Kč bez DPH (665.255,94 Kč včetně
DPH).

Smlouva zveřejněna ve věstníku veřejných zakázek na profilu zadavatele dne 22.5.2017, byla splněno 15 dnů od
jejího uzavření'

opatření bvlo splněno: Napraveno.
Charakteristika ziišténéchvbv a nedostatku:
Projednání závěrečného Účtu nebylo uzavřeno vyjádřením v sauladu se zákonem'
Popis ziiŠtěnéchvbv a nedostatku:
Závěrečný účetobce Štěchovice za rok 2a15 byt projednán a schváten v Zo dne 30.
závěrečného ÚČtu nebylo uzavřeno vyjádřením v sauladu se zákonem.

3'

2016. bad

7). Prajednání

ZiištěnÝ nedostatek bvl odstraněn.
Přijetíopatření na Zo dne 29.3.2017
Název opatření:
opatřenÍsplněno dne:
8.8.2Q17
Popis plněníopatření:
Návrh závěrečného Účtu za rok 2016 byl schválen v Zo dne 29'3.2a17 s výrokem:
souhlas s celoročnímhospodařením obce V roce 2016 a to bez výhrad.

opatření bvlo splněno: Napraveno.

D.
D.t.

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2017
Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 podle $ 2 a $ 3 zákona é.42al20o4
sb.

byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených

v $ {0 odst. 3 písm. c} zákona č. 420/2004 Sb., a to:
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D.ll.

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.lll.

Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

.'.''''..
.'...'...

....... a,54o/a
a) podíl pohledávek na rozpočtu územníhocelku
1,36 %
b) podíl závazkťs na rozpočtu územníhocelku
c) podílzastavenéhomajetku na celkovém majetku územníhocelku ...''..'.".'."'..' ........' 0 %

D'|v.

Výrok o výši dluhu územníhocelku:

Dluh Územního celku nepřekročil60% průměru jeho příjmůza poslední4 rozpočtovéroky'
Výše dluhu územníhocelku: nulový.
60% průměru jeho příjmůza poslední 4 rozpoětové roky: 2 008757,7a Kč

Štěchovice, dne 29. března 2018

Jména a podpisy kontrolorů zÚčastněných na přezkoumání hospodaření:

lng. Hana Masojídková
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

rto?r,-.

{'

podpis kontrolora pověŤeného řízením
přezkoumání

'ffigBšř*Ú*f;X"
*."3ť''',!t'"ř'i'liT*,ě::1:
,J.áTťt":'řť'ElE.j3;'ff p4\
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Tato zpráva o vÝsledku přezkoumání:

-

-

má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. K zjiŠtěnímuvedeným ve zprávě je
moŽné podat písemné stanovisko ve lhŮtě do 15 dnů ode dne převzetí zprávy ovýsledku 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 odůvodněném případě stanovit lhůtu delší.
je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemŽ se jeden stejnopis předává zástupci kontrolovaného subjektu a
druhý stejnopis se zakládá do příslušnéhospisu.

nedílnou součástízprávy je seznam dokladů a jiných materiálů vyuŽitých při přezkoumání, které jsou

uvedené v příloze.
s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Štěchovice o poČtu 11 stran včetně přílohy byl
seznámen dne 29.3"2018 a jejístejnopis č' 2 převzal dne 29'3.201B místostarosta obce lng. Alois Bublík'

Pouěení:
Územní celek je ve smyslu ustanovení $ 13 odst. 1 písm. b) zákona č,.42aA0o4 Sb', povinen přijmout opatření
k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom
písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu, atonejpozději do15dnů po projednání této zprávy spoÍu se
závěreěným Účtem v orgánech územníhocelku'
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení $ 13 odst. 2 zákana č). 420nao4 Sb', povinen v informacích podle
ustanovení$'13 odst' 1 písm. b) téhoŽ zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu
písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu uvedenou
zprávu zaslat'
Nesplněním těchto povinností se Územní celek dopustí přestupku podle ustanovení $ 14 odst. 1 písm' b) a c)
zákona č,.42al2004 Sb. a za to lze uloŽit územnímu celku podle ustanovení $ 14 odst. 2zákona č. 420/2004 sb.
pokutu do výše 50.000 KČ.

lng. Alois Bublík
místostarosta obce

oB'Ec Šrňcxottcx''
387 i6 Volenice i
IČ: oCr6678Fá :''
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Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodařenÍ za rok 20í7.
Dokladv a iiné materiálv vyuŽité při ořezkoumání:

Návrh rozpočtu

r

Návrh rozpoČtu na rok 2017 zveťejněn na úřednídesce a v elektronické podobě od 25'11.2a16
do 25j22016

Rozpočtová opatření
o Vnitřní směrnice obce Štěchovice s Účinností od 1.1.2016 _ schvalovánírozpoětových opatření
pro starostu obce
o Vnitřní směrnice obce Štěchovice s účinnostíod 3.5.20'17 _ schvalování rozpočtových opatření
pro starostu obce
. Rozpočtovéopatření ě.6l2a17 - schválilstarosta obce dne 6.7.2017, zveřejněno na úřednídesce a
v elektronické podobě dne 4.8.2017
Rozpočtový výhled
o RozpoČtový výhled na roky 2017-2019
e Rozpočtový výhled na roky 2a18-2020 _ schválen v Zo dne 14.12.2016, zveřejněn na úřední desce a
internetových stránkách dne 6.3.201 7
Schválený rozpoěet
. Na rok 2017, schválen v Zo dne 14.12.2a16 jako schodkový, příjmy ve výŠi2.500.493 Kč, výdaje ve výŠi
2'756.867 Kě, schodek rozpočtu ve výŠi256.374 Kč bude vyrovnán z běŽného účtu,zveřejněn na Úřední
desce a na internetových stránkách dne 6.3'2017
Závěrečný účet
. Návrh závěrečnéhoúětu za rok 2016 zveřejněn na úřednídesce a v elektronické podobě od 11.3.2a17,
schválen v Zo dne 29.3.2017 s výrokem: souhlas s celoročním hospodařením obce V roce 2016 a to bez
Faktura

výhrad

o FD č' 170100326 ze dne 24.10.2017, za kontejner vanový, Částka 42.350 KČ věetně DPH
. Předpis - úě. doklad ě,.1711-000026 ze dne 1.11.2a17
. Úhrada - výpis z účtuKB a.s.Č. 134 obratze dne 7'11.2017, úč'doklad ě.17-BO2-oo359 ze dne 7.11.2017
o Zařazenído majetku obce na ÚČet 022 - úč.doklad č.1711_000027 ze dne 1a31.2a17
Faktura
o FD č. 171989 ze dne 26.4.2a17, oprava el' instalace PPs12' částka 2.200 Kč
o Předpis Úč' doklad č' 1705-000030 ze dne 1.5.2017
. Úhrada výpis z Účtu KB a.s. č. 58, obrat ze dne 10'5.2a17, částka 2.2aa Kč
Hlavní kniha
. Za období 12l2a17
Hlavní kniha
: Za období612017
lnventurní soupis majetku a závazkit
o Plán inventury ke dni 31.12.2017 ze dne 29.12.2a17
. Podpisový vzor ze dne 1'1.2018
o lnventarizaěni zpráva ze dne 2a.1.2a18
r lnventurní soupis účtůmajetku a závazkťs ke dni 31.12.2a17
Pokladní doklad
e VPD č.63 ze dne 27 .3.2a17, pohonné hmoty, Částka 1.762 Kč,
. Účetnídoklad ě. 17-7u-aa063 ze dne 27 3.2aŤ
Příloha rozvahy
r Ke dni 30.6.2017
Příloha rozvahy
o Ke dni 31 .12.2017
Rozvaha
r Ke dni30.6.2017
Rozvaha
o Ke dni 31 .12.2A17
Účtový rozvrh
. Na rak2017
_

_
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Účtovy rozvrh
o Na rok2117
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

r Ke dni 30.6.2017
. Ke dni 31 .12.2017
Yýkaz zisku a ztráty
. Ke dni 30.6.2017
Výkaz zisku a ztráty
. Ke dni 31.12.2017
Smlouvy a dalšímateriály k přiiatým účelovýmdotacím
r Smlouva o poskýnutí Účelové neinvestiČnídotace ze dne 31.7.2017
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

ve výši 220.000 KČ v rámci PoV
JihoČeskéhokraje v roce 2017 na akci ''oprava místníkomunikace Stěchovíce - podpora hospodářského
rozvoje obce Štěchovice'' (max. 5Oo/o z celkových uznatelných výdajů akce), dotace podléhá vyÚčtování a
finančnímuvypořádání s rozpoČtem Jihočeského kra1e za rok2017 '
Průvodnídopis ze dne 27.6.2017
Příjem dotace _ výpis z účtuKB a.s. Č. 9 obrat ze dne 26.9.2017 , částka 220.000 KČ' ÚČ' doklad
č. 17-802-00?98 ze dne 26.9.2017
Čerpánídotace - FD Č. 1745a079 ze dne 7.11.2a17, za opravu mÍstníkomunikace Štěchovíce, ěástka
665.255,94 Kr
Předpis - úč.doklad ě,. 1712-00a004 ze dne 1.12.2017
Úhrada - výpis z Účtu KB a.s' Č.12 obrat ze dne 7.12'2afi, částka 665.255,94 Kč , úč.doklad
ě. 1712-00a019 ze dne7.12'2a17, úč.doklad č,. 1712-0a0093 ze dne 15.12.2017 (ěástka 220.000 KČ s UZ
710)
E_mail zKÚ ze dne 10.1.201B _ vyúětovánízálohy na dotaci ke dni 31.12.2017 ve výŠi220.a}a KČ - záloha
na dotaci nebyla dle průvodního dopisu vyúětována'
Smlouvy o dílo
Dne 17'5'2Q17 uzavřena smlouva o dílo č.'l70ť-a1mezi obcí Štěchovice fiako objednatel) a a's. Silnice
Klatovy (jako zhotovitel), předmět smlouvy: ''oprava místníkomunikace Štěchovice na pozemcích
p'č' 1922t1,1213,9l1 a8 v k.ú. Štěchovice'', cena díla: 549.798, 30 Kč bez DPH (665'255,94 Kč včetně

o
o
.
r
.
r

r

DPH).

o Zveřejněna ve věstníku veřejných zakázek na profilu zadavatele dne22.5.2017'
Smlouvy o věcných břemenech
. Smlouva o zťizeni věcného břemene ě': Pl_014330042805/005 , obec jako povinná,
schválená v Zo dne 21.6.2a17

E'oN jako oprávněná,

Dokumentace k veřejným zakázkám
r Veřejná zakázka malého rozsahu ''zakoupení zahradního traktoru''
r Vnitřní směrnice obce Štěchovices účinnostíod 3.1.2016 - zásady při zadávání veřejných zakázek - bod
č'3 cit. "u zakázek od 50.001 KČdo 300.000 Kč bez DPH osloví 3 dodavatele a o výběru rozhodne
zastupitelstvo obce.

o oslovení 3 dodavatelé, doručeny 3 nabídky: Hobbytech, s.r.o., FlAVlVolyně, MTZ Mototechnika s.r.o'
. Zápis ze7a ze dne 3.5'2017 _ usnesení i.3l2017 _ cit''' Č.1 Schvaluje zakoupení zahradního traktoru typ
Husqvarna TC 139T"
o FD č. 20170596 ze dne B.6.2a17, traktor Tc139T Husqvarna' ěástka 74.990 Kčvčetně DPH (61'975'21 Kě
bez DPH).
. Předpis - úě. doklad č. í706-000031 ze dne 8'6.2017
. Úhrada _výpis z ÚČtu KB a.s' č'77, obratze dne 26.6.201?, částka 74'99a KČ,úě. doklad č. 1706-000073
ze dne 26.6.2017
l Zaťazenína Účet 022 do majetku obce - úě. doklad Ó. 1706-000090 ze dne 30.6.2017
lnformace o přijatých opatřeních (zák.420t2a04 sb.' 32012001Sb.' apod.}
o Přijetíopatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků doŠlona Krajský úřad dne 3a3.2017
Vnitřní předpis a směrnice
r Vnitřní směrnice obce Štěchovice - zaťazování majetku bod č. Xll, Xlll
Vnitřní předpis a směrnice
o Vnitřní směrnice obce Štěchovice s Účinností od 1.1 '2016 - zásady při zadávání veřejných zakázek
. Vnitřní směrnice obce Štěchovice s ÚČinnostíod 3.5.2017 - zásady při zadávání veřejných zakázek

U Zimního stadionu 195212, 37o 76 ČeskéBudějovice, tel': 386 720 111, fax: 386 359 084

e-podatelna: posta@kraj-jíhocesky.cz, www'kraj-jihocesky'cz
Stránka 10

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
. Zápis ze Zo ze dne 14.12'2016 - schválení rozpočtu obce na rok2017.
r Zápis ze Zo ze dne 29'3.2a17 - schválení závěreČnéhoúětu za rok 2016, schválení úěetnízávěrky obce
za rok2916
r Zápis ze Zo ze dne 3.5.2a17 * usnesení č.312017 je uvedeno cit"'' bod č.1 Schvaluje zakoupení
zahradního traktoru typ Husqvarna TC 139T"'
áprávy o plnění přijatých opatření |zák.420l2a04 sb.' 32g12001 $b.' apod'}
. . Zpráva o plnění přijatých opatření byla doruČena na Krajský úřad dne 6'6.2017
Učetnízávěrka obce za rok 2016
. ÚČetní závěrka obce za rok 2016 _ schválena v Zo dne 29.3.2017, protokol o schválení Úietní závěrky
za rok 2016' přeÚčtování hospodářského výsledku - Úč. doklad Č.1705-000068 ze dne 3a'5.2017 '
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