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Zpráva o vÝsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

Přezkoumání by|o vykonáno na úřadu územního celku ve dnech:
30. října 2018 jako dílčí přezkoumání,
18. dubna 2019jako koneČné přezkoumání.

Přezkoumání hospodaření obce Štěchovice za rok 20í8 ve smyslu ustanovení $ 42 zákona č.128I20Oo sb.,
o obcích (obecní zřízení), Ve znění pozdějších předpisů, a V souladu se zákonem č. 42012004 sb.,
o přezkoumávání hospodaření Územních samospráVných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějŠích
předpisů, bylo zahájeno dne 16.07.2018 Kraiským úřadem Jihočeského kraje doručením pÍsemného
oznámení.

Přezkoumané období od 0{.0{.2018 do 31.12.2018.

Přezkoumání vykonal:

_ kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc. Dana Berková

Pověřeníkpřezkoumánípodle$5zákonač.420I2004Sb.a$4a$6zákonař}.255l2012Sb.vydalKrajský
úřad Jihoěeského kraie pod č.663120{8/oEKo-PR dne 20.07.20{8.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: Miroslav Mráz - starosta

Renata Polanková - úČetní
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Předmět přezkoumánÍ:

Předmětem přezkoumání hospodařenÍjsou oblasti hospodaření uvedené v $ 2 odst. 1 a2 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,. 420l2a04 Sb. nebyly předmětem přezkoumání Údaje, na které se vztahuje
povinnost mlěenlivosti podle daňového řádu.

Poslední kontrolní Úkon - ukoněení kontroly na místě byl uČiněn dne 18.04.2018 ve 12'52 hod'

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.l. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílěích přezkoumánÍ za rok 20í8

/v ělenění podIe předmětu přezkoumání hospodaření ustanovení $ 2 odst. 1 a odst. 2/

1' Ustanovení s 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodařenÍ s maietkem ve vlastnictví Územního celku

Porušení právnÍho předpisu :

Zákon č' 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisŮ

Ustanovení: $ 41 odst. 1

Charaktpristika ziištěné chvbv a nedostatku:

Listina osvědčujÍcí právní jednání nebyla opatřena doloŽkou potvnující platnost právního jednání ve smyslu
zákona.

Popis ziiŠtěné chyby a nedostatku:

Kontrolou Smlouvy a zemědělsktiho pachtu č' 101/2018 ze dne 28'B.2a18 uzavřené s pachtýřem -
Zemědětské družstvo Novosedty, Novosedty č.p. 73, IČo au 13 824 na pacht pozemkťl o celkové výměře
124.382 m2 bylo zjištěno, Že smlouva neobsahuje daložku potvrzujícÍ platnost právního jednání - v daném
případě splnění podmínek zveřejnění záměru a schválení.

ZiištěnÝ nedostatek bvl odstraněn.
Popisplněníopatření: Směnná smlouva uzavřená dne 01.10.2018 mezi obcí Štěchovice a fyzickými

osobami (N. B. a M' B. - sJM) obsahuje doloŽku potvrzující platnost právního
jednání (schválení směny a zveřejnění).

opatření bvlo spIněno: Napraveno.

A.ll. Chyby a nedostatky nenapravené z dílčích přezkoumání nebo ziištěné při
konečném přezkoumáníza rok 2018

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení
$ 10 odst' 3 písm. c} zákona ě.420I2a04 sb.
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ustanovenÍ $ 10 odst' 3 písm. b) zákona č. 42012004 Sb. (v členění podle ustanovení
$ 2 odst' 1 a2 zákona č. 42012004 Sb.):

1. Ustanovení $ 2 odst. 1 písm. a) plnění příimů a vÝdajů rozpočtu včetně peněŽních operací. týkajících
se rozpočtovÝch prostředků

Porušen í právního předpisu:

Zákon č' 128/2000 Sb., o obcích, ve zněnÍ pozdějších předpisŮ

Ustanovení: $ 77 odst. 2
Charakteristika ziištěné chvbv a nedastatku:

Čtenavi zastupitelstva obce, kteý byl v průběhu funkčního obdobÍ odvolán nelo se vzdal funkce, bylo
odchadné poskýnuto v nesprávné výšinebo mu nebylo poskýnuto'
Popis ziištěné chvby a nedostatku:

Dne 27.06.2018 rezignoval neuvolněný místostarosta na mandát zastupitete obce Štěchovice, na zasedání Zo
dne 02.07.2a18 byla rezignace mÍstostarasty vzata na vědomí. Neuvolněnému místostarostovi nebylo
poskytnuto adchodné.

Nedostqlek nebvl do,ukončení přezkoumání hospodaření odstraněn: neodstraněn

2. Ustanovení$ 2 odst' 2 písm. h) úČetnictvívedené územním celkem

Porušení právního předpisu :

VyhláŠka č' 410/20a9 Sb', kterou se provádějí některá ustanovenÍ zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané úČetní jednotky, ve znění pozdějších předpisŮ

Ustanovení: $ 14

Charakteristika ziištěné chybv a nedostatku:

Územní celek nedodrželobsahové vymezení položky rozvahy "A.lI' Dlouhodobý hmotný majetek".

Popis zjiŠtěné chvby a nedostatku:

Kontrolou inventarizace Účtu 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných moviých věcí
k 31.12.2u8 bylo zjištěno, Že na daném účtu je evidován majetek - veřejné osvětlení v pořizovací ceně
393'416,88 Kč, inventární číslo 12. V případě veřejného osvětlenÍ se jedná o stavbu, která má b'ýt zařazena
na účtu 021 - Stavby.

Nedostatek nebvl do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněn: neodstraněn

ČÚs e' 701 - 710 ($ 36 odsť. 1 zákona o Účetnictví}

IJstanovení: ČÚs e. 703 bod 5.3.

Charakteristika ziištěné chvbv a nedostatku:

Územní celek jaka příjemce transferu nedodrŽel postupy Účtování transferů s povinností vypařádání'

Popis ziiŠtěné chvbv a nedostatku:

obec Štěchovice obdržela v rámci PoV Jihačeského kraje v roce 2018 účelovau neinvestiční dotaci ve výši
181.000,0a Kč na akci "Rekonstrukce dětského hřiŠtě'. Dotace podléhala vy(tčtování a finančnímu vypořádánÍ
s rozpočtem Jihočeského kraje za rok 2018. Krajský úřad Jihočeského kraje - odbor regionálního rozvoje,
ÚzemnÍho plánování, stavebníha řádu a jnyesflc - zaslal příjemci dotace pokyny k (lčtování poukázaných
prostředkŮ. obec Účtovala v rozporu s pokynyposkytovatele datace.

Nedostatek nebvl do ukončení přezkoumáni hospodaření odstraněn: neodstraněn
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B. oblasti přezkoumání. u ktených nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv
podle ustanovení s 10 odst. 3 písm. a} zákona č. 42al2aa4 sb., které jsou uvedeny v ělenění
podle ustanovenÍ $ 2 odst. 1 a2 uvedenéhozákona:

1. Ustanovení $ 2 odst. 1 písm. b) finanční operace. t'ýkající se tvorby a pouŽiií peněŽních fon{ů

- přezkoumán: Ano
obec netvoří peněŽní fondy.

2. Ustanovení$ 2 odst. 1 písm' c) náklady a výnosv podnikatelské linnosti Územního celku

- přezkoumán: Ano
obec neúčtuje o hospodářské činnosti'

3. Ustanovenís 2 odst. 1 písm. d) peněŽní operace, tÝkající se sdruŽených prostředků vvnakládaných na základě
smlouvv mezi dvěma nebo více územními celkv. anebo na základě smlouvv s jlnými právnickými nebo
fvzickými osobami

- přezkoumán: Ano
obec neuzavřela smlouvu týkající se sdruŽených prostředků.

4. Ustanovení $ 2 odst. 1 písm. e) finanční operace' tÝkaiící se cizích zdroiů ve smyslu právních předpisů
o účetnicfuí

- přezkoumán: Ano

5. Ustanovení $ 2 odst. 1 písm. f) hosoodaření a nakládání s prostředky poskytnutÝmi z Národního fondu
a s dalšími prostředkyze zahraniěí poskvtnutými na základě mezinárodních smluv

- přezkoumán: Ano
obec nehospodaří s těmito prostředky.

6. Ustanovení $ 2 odst. 1 písm. g) vvúčtování a vvpořádánífinančních vztahů ke státnímu rozoočtu. k rozpočtům
kraiů' k rozloĚtům obcí. k iiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám

- přezkoumán: Ano

7. Ustanovení $ 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu. s nímŽ hospodaří Územní celek

- přezkoumán: Ano
obec nehospodařís majetkem státu.

B. Ustanovení $ 2 odst. 2 písm' c) zadávání a uskuteěňování veřejných zakázek. s výjimkou úkonů a nostupů
přezkoumaných oroánem dohledu podle zvláŠtního právního předpisu

_ přezkoumán: Ano

9. Ustanovení$ 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládánís nimi

- přezkoumán: Ano

10' Ustanovení$ 2 odst' 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob

- přezkoumán: Ano
obec neručí za závazky fyzických a právnických osob'

11. Ustanovení $ 2 odst. 2 písm. fl zastavování movitÝch a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob

_ přezkoumán: Ano
obec nemá zastavený majetek ve prospěch třetích osob.

12. Ustanovení $ 2 odst' 2 písm. g) zřizovánívěcných břemen k majetku územního celku

- přezkoumán: Ano

13. Ustanovení $ 2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příimů za poslední
4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost

- přezkoumán: Ano
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c. Plnění opatření k odstranění nedostatků ziištěných
v předchozích letech

c.l. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech

byly zjištěny následujícÍ chyby a nedostatky:

Charakteristika ziiŠtěné chvbv a nedostatku:

Územní cetek jako poskytovatel transferu nedodržel postupy Účtování transferŮ s povinností vypořádání.

Popis ziiŠtěné chyby a nedostatku:

obec Štěcttavice obdržeta účeíovou neinvestiční dotaci ve uýši 220.000 Kč v rámci PoV Jihočeského kraje v roce
2017 na akci "oprava mÍstní komunikace Štěchovice - podpora hospodářského rozvoje obce Štěchovice". Dotace
podléhala vyúčtování a finančnÍmu vypořádání s rozpočtem Jihočeského kraje za rok 2017. Krajský Úřad
Jihočeského kraje - odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebnÍho řádu a investic - zaslal e-mailem
obci pokyn k vyÚčtování zálohy na dotaci ve výši 200.000 Kč ke dni 31.12.2017, ale záloha na dotaci nebyla k
tomuto datu z(lčtována' obec neÚčtovala dle prŮvodního dopisu poskýovatele dotace.

Ziištěný nedostatek nebvl odstraněn.

opatřenÍ nebvlo splněno: Nenapraveno.

Charakteristika ziištěné chvbv a nedostatku:

Uvnitř orgánu veřejné správy nebyla zajištěna prŮběŽná a následná kontrola.

Popis zjiŠtěné chybv a nedostatku:

Kontrotou veřejné zakázky matého rozsahu "zakoupení zahradního traktoru" a vnitřní směrnice obce Štěchovice
(s účinností od 03.01.2016), kde jsou uvedeny zásady při zadávánÍ veřejných zakázek - bod č. 3 cit. 'u zakázek
od 50'001 Kč do 300.000 Kč bez DPH obec osloví 3 dodavatele a o výběru rozhadne zastupitelstvo obce" bylo
zjištěno, že obec Štěchovice ostovila 3 dodavatele: Hobbýech, s"r.o", FlAVl Valyně a společnost MTZ
Mototechnika s.r.o.

V zápisu ze Zo ze dne 03.05'2017 v usnesení č. 3/2017 je uvedeno 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 zahradníha traktoru a za jakou cenu' Usnesení zastupitelstva týo informace neobsahuje.

ZiištěnÝ nedostatek bvl odstraněn.
Název opatření:
opatření splněno dne:
Popis olněníopatření:

Zápis zjednání Zo
30.10.2018
Kontrolou veřejné zakázky malého rozsahu na akci Dětské hřiŠtě v areálu

vnitřní směrnicí obce Štěchovice Účinnouu obecního úřadu bylo zjištěno, Že bylo postupováno v souladu s
od 31.01 .2018, bodu č' XVl - zásady při zadávání veřejných zakázek.

opatření bvlo splněno: Napraveno.

Charakteristika ziištěné chvbv a nedostatku:

Ve lhŮtě uvedené v informacio přijetíopatření k nápravě nebyla zaslána písemná zpráva o splnění.

Popis zjiŠtěné chvby a nedostatku:

obec Štěchovice v přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatkťl uvedla lhŮtu do které zašle písemnou
zprávu o ptnění př$aých opatření a to 30.05.2017. Zpráva o plnění přijatých opatření byla doručena na Krajský
úřad až dne 06.06.2017.
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ZiištěnÝ nedostatek bvl odstraněn'
Název opatření: Zápis z jednání Zo ze dne 13.06.2018
opatření solněno dne: 31.12.2a18
Popis plněníopatření: obec Štěchovice v přijetí opatření k nápravě zjiŠtěných chyb a nedostatků
zjištěných při přezkoumání hospodaření za r.2017 uvedla lhůtu, do které zaŠle písemnou zprávu o plnění přijatých
opatření, a to 31 .12.2018. Zpráva o plnění přijatých opatření byla doruČena na Krajský Úřad dne 14.12.2018.

opatření bvlo splněno: Napraveno.

Charakteristika ziištěné chvbv a nedostatku:

Územní cetek neÚčtovat k okamŽÍku uskutečnění účetního případu.

Popis ziištěné chvbv a nedostatku:

Účetni závěrka obce Štěchovice za rok 2016 byla schválena v zastupitelstvu obce dne 29.03.2017. Kontrolou
účetního doktadu č.170*000068 bylo zjiŠtěno, Že přeÚčtování hospodářského výsledku za rok 2016 bylo
provedeno dne 30.05.2017. Nebyl dodržen okamŽik uskuteČnění ÚČetnÍho případu, a to je v tomto případě datum
schválení účetní závěrky v zastupitelstvu obce a tj. 29.03.2017.

ZiištěnÝ nedostatek bvl odstraněn.
Název opatření: 7ápis zjednání Zo
opatřenísplněno dne: 30.10.2018
popis plneniopatiéňi: Úeetnizávěrka obce Štěchovice za rok2a17 byla schválena v zastupitelstvu obce
dne 13.06.201B. Přeúčtování hospodářského výsledku za rok 2017 bylo provedeno ke dni uskutečnění úČetního
případu, tj' ke dni 13.06'2018, a to účetním dokladem Č. 1806-000087.

opatření bv|o splněno: Napraveno.

Charakteristika ziištěné chvbv a nedostatku:

Skutečné stavy majetku a závazků územního celku nebyly zjištěny.

Popis ziištěné chvbv a nedostatku:

Kontrolou inventurního souplšu Účtu 021 - Stavby ke dni31.12.2a17 a kantrolou výpisu z katastru nemovitostí (KN)
ke dni31.12.2017 byto zjištěno, že obec Štěchovice má ve výpisu z KN na pozemku st. 146 uvedenou stavbu bez
čísla popisného (29 m2), ale v inventurním soupisu účtu 021 tato stavba uvedena není.

ZiištěnÝ nedostatek bvl odstraněn.
Název opatření: Zápis zjednání Zo ze dne 13'06.201B
opatřenísplněno dne: 31.12'2a18
Popis plněníopatření: Stavba bez č' p. na pozemku st. 146 jiŽ není zapsána v katastru nemovitostí ke
dni31.12.2018.

opatření bvlo splněno: Napraveno.

U Zimního stadionu 1952t2,37o76 České Budějovice, tel.:386 720111, fax:386 359 084

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

Stránka 6



D. Závěr z přezkoumání hospodařenÍ za rok 2018

D.l. Při přezkoumání hospodaření obce za rak2a18 podle s 2 a $ 3 zákona é' 42012004
sb.

+ byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení $ 10 odst. 3 písm. c) zákona
é.42ol2oa4 Sb., a to:

+ byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených
v $ 10 odst. 3 pÍsm. c} zákona ě.42o|2ao4 Sb., a to:

odchodné poskytnuto v nesprávné výši nebo mu nebylo poskytnuto'

D.ll. Upozornění na případná rizikan která lze dovodit ze ziištěných 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 ziištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpoětu Územního celku ..'...... '.'..'. 0,54 Yo

b) podíl závazkŮ na rozpočtu územního celku .'.....'. 1,19 o/o

c) podílzastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ........'. ................. 0 %

D.lV. Výrok o výši dluhu územního celku:

Dluh Územního celku nepřekroěiI 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

VýŠe dluhu Územního celku: 0'00 Kč
60 % průměru jeho příjmů za poslední4 rozpočtové roky: 2101751,36 Kč

D.V. ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní eelek

- obec projednala a schválila závěreěný Účet obce za r. 2a17 na zasedání zastupitelstva obce dne 13'06'2018.
Současně přijala opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při koneěném přezkoumání hospodaření
obce za r. 2017. opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkumu hospodaření obec
přijala při seznámenízastupitelstva obce se zápisem z dílčího přezkoumání na jednáníZo dne 31.01'2018"
S odkazem na $ 43 zákona o obcích projedná zastupitelstvo obce závěreěný úěet spolu se zprávou
o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok do 30. iervna následujícího loku
a přijme opatření k nápravě nedostatků.

S návrhem rozpočtu na rozpoČtový rok je obec povinna zveřejnit informace o schváleném rozpočtu
na rozpočtový rok předcházející roku, na který je předkládán návrh rozpočtu a o oČekávaném nebo
skuteČném plněnÍ rozpočtu za pťedcházející rok.

U Zimního stadionu 195212, 37o 76 České Budějovice, tel.: 386 720 1 1 í , Ťax: 386 359 084
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz
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_ Schválený materiál závěrečného ÚČtu obce za r. 2017 má být zveřejněn v kompletním schváleném znění
vČetně všech příloh.

Štěchovice, dne 18. dubna 2019

Jméno a podpis kontrolora zÚčastněného na přezkoumání hospodaření:
"fff8Sš'IoÚ##ť.,' .'. 

Uooor ekonomický
uoon'"l:Pjg'l qmu a métodiky
,. -. nospodaření obcí

:áT3'T":,fť'3l5.]3,:':'j 
(31'

Bc. Dana Berková

kontrolor pověřený řízením přezkoumání
podpis kontrolora pověřeného řízením

přezkoumání

Tato zpráva o vÝsledku přezkoumání:

- 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 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 i' 42an004 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 příslušného spisu.

_ nedílnou souČástí zprávy je seznam dokladů a jiných materiálů vyuŽiých při přezkoumání, které jsou
uvedené v příloze'

- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Štěchovice o počtu 12 stran včetně přílohy byl
seznámen dne 18.04.2019 a její stejnopis č. 2 převzal dne 18.04.2019 starosta obce Miros|av Mráz.

PouěenÍ:

Územní celek je ve smyslu ustanovení $ 13 odst' 1 písm. b) zákona ě' 420D0a4 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 do 15dnů po projednání této zprávy spolu
se závěrečným Účtem v orgánech Územního celku.

Územní celek je 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 těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení $ 14 odst. 1 písm. b) a c)
zákona č. 420l2a04 Sb. a za to lze uloŽit územnímu celku podle ustanovení $ 14 odst. 2 zákona č. 42012004 sb.
pokutu do výŠe 50.000'00 Kč.

0vtcE

Miroslav Mráz

starosta obce

U Zimního stadionu 'l952l2,37o76 České Budějovice' tel.:386 720111, fax:386 359 084
e*podatelna: posta@kraj'jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz
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PřÍloha ke zprávě o vÝsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018.

Dokladv a jiné materiálv vyuŽité při ořezkoumání:

Návrh rozpočtu
o Návrh rozpočtu na r.2018 projednán na jednání Zo dne 19'12'2017, zveřejněn na úřední desce

a na internetových stránkách od27.11'2017 da 19.12'2017 _ potvrzeno na dokumentu.
Rozpočtová opatření

. Pověření starosty k provádění rozpočtových opatření - vnitřní směrnice obce Štěchovice Účinná
od 03'05.2017 schválená zo dne 03.05.2017, bod ě' 7, schvalování rozpočtových změn do výŠe
900.000'00 KČ na poloŽku.

. Do termínu dílčího přezkumu schváleno 9 Ro:

. Ro č. 't schválené starostou obce dne 04'01.2018' zveřejněno od 18'01.20't8

. Ro Č. 3 schválené starostou obce dne 06.03.2018' zveřejněno od 21.03.2018

. Ro i. 5 schválené starostou obce dne 04.05'20'tB, zveřejněno od 20'05.2018

. Ro Ó. 7 schválené starostou obce dne 04.07'2018' zveřejněno od 20.07.201B
o Rozpočtová opatření zveřejněna na internetových stránkách obce - ověřeno na http:l/www.stechovice_

st.clobecni-urad/uredni-deska'html, na Úřední desce zveřejněno oznámení s uvedením, kde byla
rozpoÓtová opatření zveřejněna v elektronické podobě a kde je moŽno nahlédnout do jejich listinné
podoby.

$chválený rozpočet
. Rozpolet na r. 2018 schválen usnesením Zo č,. Bl2a17 dne 29.12'20't7, bod č. 2, rozpočet schválen

na paragrafy a poloŽky, P - 2.572.093,00 Kč, V - 2.808.170'00 Kč' schodek ve výŠi 236.077'00 Kč bude
uhrazen finančními prostředky z minulých let.

. Schválený rozpočet zveřejněn na internetových stránkách obce od 2al2.2017, ověřeno
na http://www.stechovice-st.clobecni_urad/uredni-deska.html, na Úřední desce zveřejněno oznámenÍ
s uvedením, kde byl rozpoČet zveřejněn v e|ektronické podobě a kde je moŽno nahlédnout do jeho listinné
podoby.

Střednědobý výhled rozpočtu
. RozpoČtový výhled na r. 2019 - 2021, schválen Zo dne 19'12.2017 , bod Č. 3, usnesení ě. Bl2017
o Návrh střednědobého výhledu rozpočtu zveřejněn od27.11.2017 do 19.12'2017 - potvrzeno na dokumentu
o Schválený střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn na internetových stránkách obce od 20.12.2017,

ověřeno na http:/lwww.stechovice-st.czlobecni-urad/uredni-deska'html, na úřední desce zveřejněno
oznámení s uvedením, kde byl rozpočtový výhled zveřejněn v elektronické podobě a kde je moŽno
nahlédnout do jeho listinné podoby.

Závěrečný účet
. Návrh závěrečného úČtu zveřejněn na Ůřední desce a na internetových stránkách od 25'05.2018

do 13.06'2018, projednán a schválen v Zo dne 13.06.2018, usnesení č' 4/18' bylo přijato opatření
k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků doručeno na KÚ dne
20.06.2018, souhlas s celoročním hospodařením obce bez výhrad.

o Schválený závěreěný Účet zveřejněn na internetových stránkách obce od 20.06.2018' ověřeno
na http:liwww.stechovice-st'cz/obecni-urad/uredni_deska.html, na úřední desce vyvěšeno oznámení, kde
byl zÚ zveřejněn v elektronické podobě a kde je moŽno nahlédnout do jeho listinné podoby.

Hlavní kniha
. Analytická předvaha k 09/2018
. Analytická předvaha k 1212018

lnventurní soupis majetku a záv azktl
o - plán inventur ze dne 29.12.2a18
o _ inventarizační zpráva ze dne 20.01 .2019
o _ inventurní soupisy k31.12.2018, úČty 018, 019, 022,028,042,07B,079' 081, 082,088, 231,261,263,

314, 331 , 336, 342,346, 388, 403, 902
. LV Č. 1 k 31.12.2018 _ k' ú. Štěchovice
r oznámení o provedeném zápisu do KN ze dne 19.06.2018 - ke dni 19.06.2018 doŠlo k výmazu stavby

na p. č. 146 v k' Ú. Štěchovice
. Účet 021 - AU 0300 - inv. Č. 1 ,2,711
. Účet 03'1 - AU 0510 - parc. č. 196711, AU 0410 - parc. č. 46/6, AU 0200 - parc' č. 1049/10, 1049111

U Zimního stadionu 1952t2, 37a 76 České Budějovice' tel.: 386 72a 111 ,'fax: 386 359 084
e_podatelna: posta@kraj-jíhocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz
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odměňování členů zastupitelstva
. Zápis z ustavujícího veřejného zasedání ZO ze dne 29.10'201B - usnesení č. 912018, bod Č' 5
o - mzdové listy za období 11!2018
. - oS' č. 105
o *os'č'80
. -os.ě.8
o -os'č.28
o -os.č'79
o -os.č'12
o Zápis z jednání Zo ze dne 02.07.201B
. _mzdový list za období 1 - 1212018 - osobní číslo 78

Pokladní doklad
. PPD r. 158 ze dne 1 3.09.2018 na poplatek za zrušení trvalého pobytu v částce 100'00 Kč
o _ úČetnídoklad č. 18_701-00158 ze dne 13'09.2018

o VPD č,.172 ze dne 19.09.2018 na umělou květinu v Částce 798'00 Kč
. - účetnídoklad č' 18-701-00172ze dne 19.09.2018
o VPD ě' 147 ze dne 27.08.2018 na pohonné hmoty v částce 610'00 Kč
o - účetnídoklad č. 18-701-00147 ze dne 27'08.201B

PokladnÍ kniha (deník)
. K 30'09.2018, zůstatek ve výŠi 74j22,0a Kč Kč odsouhlasen na analýickou předvahu k 0912018

Příloha rozvahy
. K 30.09.2018
r K 31 .12.2018

Rozvaha
. K 30.09.2018
r K 31 .12.2018

Účtový rozvrh
r Platný pro r.2018

Výkaz pro hodnocenÍ plnění rozpočtu
. Výkaz FlN 2-12M k 30.09.2018
o Yýkaz FlN 2-12M k31.12.2018

Yýkaz zisku a ztráty
. K 30.09.2018
o K 31 .12.2018

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
. Smlouva o poskytnutídotace Č' sDoloREGl4g0l18 ze dne 06.08.2018
o - poskýtovatel dotace: JčK
o - Účel dotace a doba, v níŽ má být úÓelu dosaŽeno: ''Rekonstrukce dětského hřiště'', uŽití dotace

od 01.01.2018 do 31.12.2418
. _ Výše dotace: 18't.000'00 Kč'
e -UZ-714
. - Vyplacení dotace: zálohová platba
o - pl'oc€ntuální podíl vlastních peněŽních prostředků: dotace činí max. 50 % z celkových uznatelných

očekáVaných výdajů
. - Vyúčtování a vypořádání dotace: nejpozději do10.01.2019

. DotaČnídopis ze dne21.06.2018

. Příjem transferu

. _ BV (ČNB) č. 8, obrat ve výši 181.000,00 Kč ze dne 24'08.2aft
r -zaúčtováníúhrady - úěetnídoklad č 18-803-00015 ze dne24.08.2018 (UZ 710)
r _ Účetnídoklad Ó. 1809_000a77 ze dne 01.09'20'lB _ opravný doklad _ oprava poloŽky (4122)
r úěetnídoklad č. 1810-000077 ze dne 30.10.2018 - oprava úČtování(AU)

. Čerpání
o Fa ě. 1018002 ze dne 01 .06.2018 na rekonstrukci dětského hřiště - záloha v částce 195.832'50 Kč

U Zimního stadionu 1s52t2,370 76 České Budějovice, tel': 386 720 111, íax: 386 359 084
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. _ Úhrada - BV (KB' a.s') č. 6 - obrat ve výŠi 195"832'50 Kč ze dne 15.06.201B
e - zaúětováníúhrady - účetní doklad Č. 18-802-00179 ze dne 15.06'2018
o Fa č. 20'18008 ze dne 17 '10.2018 na hrací prvky v celkové částce 391.665'00 Kč (uhrazená záloha ve výši

195.832'50 KČ)
o _ předpis - úČetnídoklad č. 1810-000007 ze dne 01.10.2018
o - Úhrada _ BV (KB' a's.) č. 10 - obrat ve výŠí 195'833'00 Kč ze dne 17.10.2a18
C -zaÚětování Úhrady - Účetní doklad č' 18-802-00308 ze dne 17.10.201B

o ZávěreČnázpráva k vyÚčtovánídotace ze dne 14.11.2018
r Celkové výdaje na akci: 391.665'00 Kč

. oznámení - vyúitování zálohy na dotaci (e-mail z JčK) ze dne 02.01.2018 - vyúčtování zálohy na dotaci
ke dni 28.12.2418.

r _ ÚČetní doklad č' 1812-000a75 ze dne 27 .12.2018
o - Účetní doklad č. 1812-000a79 ze dne 28.12.2018 (vytvoření dohadné poloŽky - úěet 388)

Smlouvy náiemní
. Smlouva o zemědělského pachtu i'. 10112018 ze dne 28.03.2018
o - pachtýř _ Zemědělské druŽstvo Novosedly, Vovosedly č.p. 73, lČo 001 13 824
o _ předmět smlouvy - pozemky o celkové výměře 124382 m2 vymezeny v příloze dané smlouvy
. - doba pachtu - od 01.01.2018 do 31j22028
o _ pachtovné - 4.000,00 KČ/ha
. - splatnost pachtovného - ročně pozadu se splatnostív prosinci
o _ kaŽdoročně bude pachtové navyŠováno minimálně o inflaci předchozího roku, údaje o inflaci budou

přebírány z ČsÚ
o - schválení záměru na pronájem obecních pozemků - usnesení Za ě,. 112018 ze dne 31.a1.201B
. - záměr zveřejněn od 09'02.2018 do 19.03.20"1B
o - schválení pronájmu obecních pozemků - usnesení zo č,' 2118 ze dne M.a3.2018
. - smlouva o zemědělském pachtu schválena usnesením za č.3118 ze dne 25.04.2018
o _ předpis - účetní doklad r. 1812-000024 ze dne 01 .12.2a18
o - Úhrada - BV (KB, a.s') Č. 12 - obrat ze dne 21.12.2a18
r - zaúětování Úhrady - úÓetní doklad ě. 18-802-00384 ze dne 21 32'2018

Smlouvy o dílo
. Smlouva o dílo ě,' 1naft na rekonstrukci dětského hřiŠtě dle zadáni veřejné zakázky v areálu u obecního

Úřadu Štěchovice ze dne 16.03.2018, pro zadavatele obec Štěchovice ze dne 13'06.2018
o - zhotovitel - Nife Bohemia s"r.o., Praha 2 - Vinohrady
. _ cena díla: 323.690,00 Kě bez DPH, 391.665'00 KČ věetně DPH
. - doba plnění - nejpozději do 31'08.2018
r - smlouva schválena usnesením zo ě.4118 ze dne 13.06.2018
. Fa č' 1018002 ze dne 01.06'2018 na rekonstrukcidětského hřiŠtě - záloha v částce í95'832'50 KČ
o - úhrada - BV (KB, a.s') Č. 6 - obrat ve výši 195.832,50 Kě ze dne 15'06'2018
. - zaúčtování úhrady - úČetnídoklad č' 18-802-00179 ze dne 15'06.2018
. Fa č. 2018008 ze dne 17 '10.2018 na hrací prvky v celkové ěástce 391.665,00 KČ (uhrazená záloha ve výši

195'832'50 Kč)
r _ předpis - účetnídoklad č' 1810-000a07 ze dne 01.10.2018 (021 - 163.471,00 Kč, 028 -228.194'50 Kč)
o - úhrada - BV (KB, a.s.) Č. 10 - obrat ve výši 195.833'00 KČ ze dne 17.10'2018
. - zaúČtování Úhrady - účetní doklad č. 18-802-00308 ze dne 17'10.201B

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směnan převod)
. Kupnísmlouva ze dne 26.a2'2o18, kupujícífyzická osoba - l' s., Štěchovice
o _ prodej pozemku parc. č. 1994 v t<' ri. Štechovice o výměře 8 m2
. - záměr prodeje schválen usnesenÍm Zo dne 19.12.2017 , bod ě' 13
r _ záměr zveřejněn od 05.01.2018 do 31.01'2018
. - znalecký posudek ě,' a43l2aŤ ze dne 29.12.2a17 zpracovaný lng' Aloisem Kadlecem, Katovice
o _ prodej schválen usnesením za ě. 1118 ze dne 31'01'2018 (bod č. 4), cena pozemku na základě

znaleckého posudku - 380'00 Ki
r _ předpis - Účetnídoklad Č' 1802-000051 ze dne26"02.2018
. _ úhrada - PPD ě' 49 ze dne 26'02.2018
o - zaúČtování úhrady - účetnídoklad č. 18-006-00051 ze dne26.02.2018

U Zimního stadionu 195212,37o 76 České Budějovice' tel': 386 720 1'l1, fax:386 359 084
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. - práVní úČinky vkladu ke dni 07.03.2018

. _ Vyřazení pozemku z majetkové evidence - úČetní doklad č. 1803-000073 ze dne 07.03.2018
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodei, směna, převod)

. Směnná smlouva ze dne 01.1o'2o18 uzavřená mezi obcí Štěchovice a fyzickýmiosobami (N. B. a M. B. -
sJM)

. - předmět směny _ parc. č,. 198212 v k. Ú. Štěchovice ve vlastnictví N' B. a M. B. a 1969/6 ve vlastnictví
obce

r - smlouva obsahuje doloŽku v souladu se zákonem o obcích
Dokumentace k veřejný m zakázkám

o Vnitřní směrnice obce Štěchovice ÚČinná od 3'l .01.201B, schválen á v Zo dne 3'! .01 .2018
o -zásady při zadávání veřejných zakázek - bod č. XVl

. Akce: Dětské hřiŠtě v areálu u obecního úřadu - postup dle odst. 2 bodu XVl dané směrnice

. _ zápis z jednání Zo ze dne 14.03.2018 - bod 2 _ schválení projektu a výběr dodavatelů

. -výzva k předloŽení návrhu dětského hřiště ze dne 16.03.2018
o -5xpoptávka, 5xcenová nabídka
r - zápis z jednání ZO ze dne 25.04'2018, usneseni č' 3l2a18 - schválení zhotovitele Nife Bohemia s.r'o.

r Smlouva o dílo č,. 1Í2018 na rekonstrukci dětského hřiŠtě dle zadáni veřejné zakázky v areálu u obecního
riřadu Štěchovice ze dne 16.03'2018, pro zadavatele obec Štěcnovice, ze dne 13.06.2018

o - zhotovitel - Nife Bohemia s.r.o., Praha 2 - Vinohrady
. - cena díla: 323.690,00 Kě bez DPH, 391.665'00 KČ včetně DPH

lnformace o přijatých opatřeních (zák.42al2a04 sb., 32u2au Sb.' apod.}
. lnformace o přijatých opatřenÍch k nápravě zjištěných chyb a nedostatků doručena na KÚ dne 20.06.2018.

Vnitřní předpis a směrnice
o Vnitřnísměrnice obce Štěchovice účinná od 14.11.2018, schválená v Zo dne 14.11'2018

Vnitřní předpis a směrnice
o Vnitřnísměrnice obce Štěchovice účinná od 31.01'2018' schválenáv Zo dne 31.01.2018
. - přecenění majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou - bod č. XVlll
o _ zásady při zadávání veřejných zakázek - bod č. XVl
o - schvalování rozpoČtových opatření- bod č. lX
o _ vnitřní kontrolní systém - bod č. XV
. _ podpisové vzory _ bod ě. XVl

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
l Zápis z jednání ZO ze dne 19.12.2017 - schválení rozpočtu na r. 201B, schválení rozpočtového výhledu

na r.2019 -2021
. Zápis z jednání Zo ze dne 31.o1'2o1B _ schválení vnitřní směrnice obce Štěchovice
l Zápis z jednání Zo ze dne 14.03.2018 - schválení projektu a výběr dodavatelů - veřejná zakázka malého

rozsahu, schválení pronájmu obecních pozemků
o Zápis z jednání Zo ze dne 25.a4'2018 - schválení smlouvy o zemědělském pachtu
o Zápis z jednání Zoze dne 13'06.2018-schváleníúčetnízávěrkyobceza r.2017, schválenízávěrečného

účtu za r.2017
o Zápis z ustavujícího veřejného zasedání Zo ze dne 29'10.2018
o Zápis z jednání Zo ze dne 02.07 .2018 - volba nového místostarosty

Zprávy o plnění přijatých opatření |zák.42012004 sb., 32012001 Sb.' apod.)
. Zprávao plnění přijatých opatřenídoruČena na KÚ dne 14.12.2018'

Účetní závěrka obce za r. Zafl
o _ Schválena Zo dne í3.06.2018, usneseníč.4l18
o - Protokolo schválení úěetnízávěrky k31.12.2a17 ze dne 13.06.2018
o _ Stavovázprávaodeslána do csÚls dne 02.07.2018
. - Výsledek hospodaření - zisk ve výši 509.250'61 KČ
o _ Převod výsledku hospodaření- Účetnídoklad č. 1806-000087 ze dne 13.06'2018

U Zimního stadionu 1952t2,37o 76 České Budějovice, tel.: 386 720 1 1 1 , fax 386 359 084

e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz
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