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KRA]SKT URAD
JIHOCESKY KRAJ
odbor ekonomiclcý
oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
U Zimního stadionu t952l2
37o76 České Budějovice

spisová značka : oEKo-PŘ 52061/2ol9lhakr stejnopis č. 2

Zpráva o výs|edku ořezkoumání hosoodaření za rok 2019

Přezkoumání bylo rrykonáno na úřadu územního celku ve dnech:
od 30'10.2019 jako dílčí přezkoumání
od 26.02.2a20 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření obce štěchovice za rok 2o19 ve smyslu ustanovení $ 42 zákona č. 12Bl2ooo
Sb., o obcích (obecní zřuen), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 42olzoo4 sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění
pozdějších předpisů, bylo zahájeno dne 23.o7.2ol9 Krajským úřadem Jihočeského kraje
doručením písemného oznámení.

Přezkoumané období od 01.o1.2o19 do 31.12.2019.

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Jitka Luňáková

Pověřeníkpřezkoumánípodle$5zákonač.4zol2oo4Sb.a$3"s6zákonač.255/2012sb.
vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č. s47lzolgloEKo_PŘ dne 18' 7.2oL9.

Přezkou mání bylo vykoná no výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: Miroslav Mráz - starosta

Renata Polanková - účetní

identifikátor DS: kdib3rr
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz
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Sp' zn.: oEKo-PŘ 5206l/20|9lhakr

Předmět ořezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené V 5 2 odst. 1 a 2 zákona
č.420l20a4 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v $ 3 tohoto zákona.
Při posuzování jednotliých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni
uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení $ 2 odst. 3 zákona č. 42al20a4 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které
se lrztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu'

Poslední kontrolní úkon - kontrola inventurního soupisu účtu 231 byl učiněn dne 26. 2.202a'

A. VÝsledek dílčích přezkoumání

A.l. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2o19

nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

A.II. Chyby a nedostatky nenapravené z dílčích přezkoumání nebo {ištěné při konečném
přezkoumání za rok 2o19

Při přezkoumání hospodaření nebyly {ištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení
$ 10 odst' 3 písm. c) zákona č.42ol2oo4sb,

€ 10 odst. 3 Dísm. b) zákona č. 42ol2oo4 sb. (v členění podle ustanovení $ 2 odst. I a 2 zákona
č. 420/2004 Sb.):

1. Ustanovení $ 2 odst. 1 písm. g) wúčtování a Wpořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu'
k rozpočtům kraiů, k rozpočtům obcl k iiným rozBočtům. ke státním fondům a k dalším osobám

Porušení orávního oředpisu :

ČÚs i. 7oI - 7Lo ($ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)

Ustanovení: ČÚs i. 703 bod 5.3.

Charakteristika ziištěné chvbv a nedostatku:

Územní celek jako příjemce transferu nďodržel postupy účtování transferů s povinností wpořádání.
Popis zjištěné chvbv a nedostatku:

obec štěchovice obdržela v rámci PoV Jihočeského kraje V roce 2019 účelovou neinvestiční dotaci
ve výši 250'000 Kč na akci ''oprava místní komunikace štěchovice - Lipice- úsek A''.

Dotace podléhala vyúčtování a finančnímu vypořádání s rozpočtem Jihočeského kraje za rok 2019.

Krajslcý úřad ]ihočeského kraje - odbor regionálního roanoje, územního plánování, stavebního řádu

a investic t zaslal přÍjemci dotace pokyny k účtování poukázaných prostředků. obec účtovala o záloze
v rozporu s pokyny poskytovatele dotace.

Nedostatek nebvl do ukončení ořezkoumání hosoodaření odstraněn

2. Ustanovení 6 2 odst' 2 oísm. h) účetnictví vedené územním celkem

Porušení právního předpisu:

aákon č. 56311991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 270lz0t0 sb.,
o inventarizaci majetku a závazkŮ, ve znění pozdějších předpisů

Ustanovení: $ 30 odst. 1 a 4

Charakteristika zilštěné chyby a nedostatku:

Skutečné stavy majetku a závazků územního celku nebyly zjištěny.

Popis ziištěné chvbv a nedostatku:

Kontrolou inventurního soupisu účtu a ú&u 021 Stavby a účtu 031 Pozemky bylo zjištěno, že inventurní
soupisy nejsou doloženy doklady, které by prokázaly stav majetku k 31. t2. 2019, chybí aKuální rnýpis

z katastru nemovitostí.

Nedostatek nebvl do ukončení nřezkoumání hosnodaření odstraněn
Ič: 70890650
DIČ| cz7o89065o
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Popis zjištěné chvbv a nďostatku:

Nebyla provedena inventarizace něKených účtů. Např. účtu 314 Krátkodobé poslrytnuté zálohy,

dle předložené rrravni'řnii'.*ri.l.J .otzo{gwuazj:e.stay'19.680 Kč a Účtu 315 Jiné pohledávky

z hlavní činnosti, dle předložené Hlavní k''-iň; qÁdÉ'olre .tzlzotg vykazuje stav 85.700 Kč' Účetní

jednotka Mo účty o'nu!ui" i.to úitv . nutovým zůstaikem (seznam účtů s nulornými zůstatky)'

Nedostatek n€bvl do ukončení Dřezkoumání hospodaření odstraněn

Ustanovení:57odst.2

Skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle inventarizačních evidencí'

Popis zjištěné chvbv a nedostatku:

Účetní stav oprávek ke stavbám na jednoťiých analytických účtech dle yýkazu hlavní kniha ke dni

3L. L2.2019 neodpovídá stavu podle předňiené sestaw - kEoo 1'6'10 R70h inventurníseznam podle

SU a AU. Např. oprávky k účtu č. o2103ň_;"řiJ""á"é na účtu č. o81o300 vykazují rozdíl 2.724 Kč

(503.997 Kč podle 
';;i;"y 

q!ór;zs_$-p"ár" r."""eného zůstatku účtu č.0B1030o), oprávky k účtu

č. 0210400, evioované-ná úau č. o81040o vyrazu3í rozdil 14.472 Kč (791.058,85 Kč podle sestaw

áljssso,gs Kč podle konečného účtu č' 081400)'

Bl ob|asti přezkoumání u kterých nebv|y ziištěnv chybv a nedostatkv

podle ustanovení $ ro_"o.t. s nl*-l ''!."ry_-u, 
42ol2oo4 Sb', Keró jsou uvedeny v členění podle

Sp. zn': oero-pŘ 57O6v20l9lhakr

Skutečnéstavymajetkuazávazkůúzemníhocelkunebylyzjištěny.

l"t"ní".ni s z odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

roznočtovúch prostředků

nebo fvziclcými osobami

ob* nuur.uřela smlouvu ďkající se sdružených prostředků

u.runou"ní s 2 odrt' 1 oír'. 
"r 

finanční ooerace týkající se cizích zdrojů ve smYslu PráVních ořed9isů

o účetnictví

Ustanovení: $ 30 odst. 1 a 4

obec netvoří peněžní fondy

obec neúčtuje o podnikatelské činnosti

obec nehospodaří s těmito prostředky

celek
obec nehospodaří s majetkem státu

identifikátor DS: kdib3rr
e-podatelna: posta@kraj-iihocesky'cz

bl:
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386 720 111
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| -přezkoumán: Ano

"b"T""*ň't.vený 
majetek ve prospěch třetích osob

ou". *'uei 
' 
a závazky fyziclcých a právnickych osob

Ustanovení $ 2 odst. 2 plm' fl zastavování movitých a-nemoviÚch VěcíVe prospěch třetích osob

11.

12.

13.

Sp' zn': orro-pŘ 52}6Il20L9|hakr

c.r.
chozích letech;@podaření územního

byly zjištěny následující chyby a nedostatky:

Charakteristika ziištěné chyby a nedostatku:

Územní celek jako poslrytovatel transferu nedodržel postupy účtování transferů s povinností vypořádání'

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

obec Štěchovice obdržela účelovou neinvestiční dotacj ve rnýši 220.oo0 Kč v rámci Porý Jihočeského kraje

V roce 2017 na akci ,,oprava místní. ko.;ilik;;3tiřr.,o'ui."---'p9ápora hospodářského rozvoje obce

štěchovice,,. Dotace podléi.rala vyúčtování .'i".'ňěňí,'-"-wňoráoani'' iázpoa"m Jihočeského kraje za rok

2017. Krajský urao:í.''#ěsřer,oiiá'" _ 
"d;;;';"g'".1i1ir''.i 

,o'"á3i,,i'-u'nítro plánování, stavebního řádu

a investic _ zaslal e-mailem obci pokyn x 
'víeio"áii 

ierónv nu ooiá.i ve výši ?oo'90j Kč ke dni 3Í't2'z0L7 '

ale záloha na dotaci nebyla k tomuto outu ,iáluJ;bb.;. neriitŇáu ale průvodního dopisu poslrytovatele

dotace.

opatření nebvlo solněno: Nenapraveno'

CharaKeristika z'iištěné chyby a nedostatku:

Územní celek nedodržel obsahové w*"runlpoložky rozvahy "A.II. Dlouhodobý hmotný majetek'"

-.Samostatnéhmotné'movitévěciasouboryh'm.otnýchmoviýchvěcí

k 31'12.2018 bylo zjištěno, že na daném"je;; "uiáouan.*'ř"ř-;9E]";ó.'"!ilení'v 
pořizovací ceně

393.416,88 re, inve,{iar-niidJ iz. v pripua?řýJi.er,o o'uctr"'ii iĚ i"ane o stavbu, Kerá má b'Ít zařazena

na účtu 021 _ Stavby'

Zii*ěný nedostatek bvl neodstraněn'

opatření nebvlo splněno: Nenapraveno'

Charakteristika ziištěné chvbv a nedostatku:

Územní celek jako přÍjemce transferu nďodržel postupy účtování transferů s povinností wpořádání'

Popis ziištěné chvby a nedostatku:

obec štěchovice obdržela v rámci PoV Jihďeského kraje V roce 2018 účelovou

181.000,00 Kč na .ffi ;R"d'i'ur.á o8tsr.er'o hřiÍtě'" Dotace podléhala

identifikátor DS: kdib3rr
e-poáatetna; posta@kraj-jihocesky'cz

tel: 386 720 111
fax: 386 359 069

neinvestiční dotaci ve výši

wúčtování a finančnímu

tČ: 70890650
DIč: cz70890650
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vypořádání s rozpočtem Jihočeského kraje za rok 2018. Kra]sky úřad Jihočeského kraje - odbor regionálního
rozuoje, územního plánování stavebního řádu a investic - zaslal příjemci dotace pokyny k účtování
poukázaných prostředků. obec účtovala v rozporu s poMy poskytovatele dotace.

Ziištěný nedostatek bvl neodstraněn'
ooatření nebvlo solněno: Nenapraveno.

Charakteristika zjištěné chvbv a nedostatku;

členovi zastupitelstva obce, kteď byl v průběhu funkčního období odvolán nebo se vzdal funkce, bylo
odchodné poslrytnuto v nesprávné ýši nebo mu nebylo poslrytnuto.

Poois zjištěné chyby a nedostatku:

Dne 27.06.2018 rezignoval neuvolněný místostarosta na mandát zastupitele obce Štěchovice, na zasedání
Zo dne a2.a7.zal8 byla rezignace místostarosty wata na vědomí' Neuvolněnému místostarostovi nebylo
poslrytnuto odchodné.

ZiištěnÝ nedostatek bv! odstraněn'
Název opatření:
opatření splněno dne:
Popis plnění opatření:

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

ZápisZo ze dne 9. 5. 2019
31.12.2019
Neuvolněnému místostarostovi, kteý rezignoval dne 27.6. 2018 na funkci

místostarosty (ve funkci od 5. 11' 2014 do 27. 6. z}LB) bylo vyplaceno odchodné podle nové právní úpravy -
yýplatní lístek 4/2019' Usnesení zastupitelstva obce ze dne 5. LL. zaL4 - stanovení odměny neuvolněnému
místostarostovi.

opatření bvlo splněnol Napraveno.

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2o19

D.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 podle 5 2 a $ 3 zákona č. 420/2004 Sb.

+ byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnoď nedostatků uvedených
v $ 10 odst. 3 písm. c) zákona č,42ol2ao4 Sb.' a tol

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, Kerá 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 ..''...'. .....' 7,2aa/o
b) podílzávazků na rozpočtu územního celku ....''... L,23o/o
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ....'.''......'....'...'.. 0 o/o

D.Iv. Výrok o výši dluhu územního celku;

Dluh územního celku nepřekročil 600/o průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

tel:
fax:

386 720 111
386 359 069

lč: 70890650
DIč: cz7o89o650

Stránka 5 z 8



Sp' zn.: oEKo-PŘ 52ail|20t9/hakr

štěchovice, dne středa 26. února 2020

]itka Luňáková

KRAJSKÝ ÚŘap
"IIHočESKÝ KRAJ

odbor ekonomický
oddělenÍ přezkumu a metodiky

hospodalení obcí
u Zimního stadionu 1952/2
B7o 76 loské Budě|ovice (13)

kontrolor pověřený řízením přezkoumání podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

Tato zpráva o vúsledku přezkoumání:

_ má pouze charaKer 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 ýsledku
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.

42ol20o4 Sb., o možnosti podání písemného stanoviska k dotčeným zjištěním' Kontrolor pověřený

řízením přezkoumánímůže 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 zpráw je seznam dokladů a jiných materiálů využiých při přezkoumání, které jsou

uvedené v příloze.
_ s obsahem zprávy o ýsledku přezkoumání hospodaření obce Štěctrovice o počtu B stran včetně přílohy

byl seznámen dne 26.a2.2020 a její stejnopis č. 2 převzal dne 26'02.2020 starosta obce Miroslav

Mráz.

Poučení:

Územní celek je ve smyslu ustanovení $ 13 odst' 1 písm' b) zákona č. 420lza04 Sb., povinen přijmout

opatření k nápiavě chyb a nedostatků uvďených v této zprávě o ýsledku 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 dále ve smyslu ustanovení $ 13 odst. 2 zákona č. 42alz004 Sb., povinen v informacích podle

ustanovení $ 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícrmu

orgánu písemnou zprávu o plnění přijaých 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' 42o|2oo4 Sb. a za to lze uložit územnímu celku podle ustanovení $ 14 odst' 2 zákona č. 420l20a4
Sb. pokutu do rnýše 50.000 Kč. ť

, ijL."l ; :i:;..';t'liul*.ryc ďt l^ .l

' ',ri '. l {'; ýr-r1g321a6 | ťlv /
Miroslav Mráz '. ';': .1}s'i:1't?**ď \

"ť

;*ort 
"n " p"d;i; /

identifikátor DS: kdib3rr
e-podatelna: posta@kraj-jiho€esky.cz

tel:
fax:

386 720 111
386 359 069

tČ: 70890650
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Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019.

Doklady a jiné materiály wužité při přezkoumání:

l{ávrh rozpoftu
. zveřejněn od 14 11. 2018 - informace o zveřejnění uvedena na dokumentu

Rozpďtová opatření
. Vnitřní směrnice obce štěchovice (účinnost od 14. 11. 2018) pověření starosty k provádění

rozpočtových opatření
. ke dni 30. 10. 2019 provedena rozpočtová opatření od č. 1/2019 do č. 9/2019

Schválený rozpočet
. schválen zastupitelstvem obce dne 12' 12. 2018 jako schodkoý, celkové příjmy ve ýši 3.591.170

Kč, celkové ýdaje ve uýši z.47B.083 Kč, schodek ve uýši 1.113.087 Kč bude hrazen z běžného účtu,
zůstatkem minulých let, zueřejněn na internetouých stránkách obce dne 13. L2. 20ÍB, závazným
ukazatelem je položka - internetové stránky obce

Střednědobý výhled rozpočtu
. sestaven na roky 2020 - 2022, schválen v Zo dne 12' L2. 20IB, schválený střednědobý výhled

zveřejněn od 13. 12. 2018 - internetové stránky obce,
. obec nehospodaří s dlouhodobými závazky a dlouhodobými pohledávkami

Závěrečný účet
. materiál závěrďného účtu 2018 (ápráva o výsledku PH201B ze dne 18. 4. 2019), návrh závěrečného

účtu za rok 2018 zveřejněn na internetouých stránkách obce od 18. 4. 20L9 do 9. 5' 2019 - -
internetové stránky obce, návrh zU 2018 schválen zastupitelstvem obce dne 9. 5. 2019 s výrokem
bez ýhrad - přijata opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, schválený materiál
závěrečného účtu zveřejněn dne 9. 5. 2019 - internetové stránky obce

Bankovní výpis
. konečný zůstatek běžného účtu ke dni 31' 12. 2019:
. uýpis KB a.s. č. 12. ýpis Črun č. tz

Faktura
. FAP č' 19450011 ze dne vystavení 26. 4. 2019, dodavatel: Silnice Klatovy as., oprava powchu

pč. 15/5 kú. Štěchovice, celkem k úhradě 543.680,95 Kč s DPH (44g.323,Ia Kč bez DPH)
. - předpis faktury zaúčtován dokladem č. 1905-000034 dne 1. 5. 2019 (5'1u32l)
. - úhrada částky 543.680,95 Kč provedena dne 24. 5. 2019 - vypis BU cs a.s. č. 5. účetní doklad

č' 1905-000063 (par. 2212 pol' 5t71)
a

. FAP č. 1191000033 ze dne vystavení L.4.20Lg, dodavatel: DAŇHEL AGRO a. s' Divišov, dodávka:
nosič kontejnerů WTC Port'ýr 3, celkem k úhradě 256'520 Kč s DPH (212.000 Kč bez DPH)

. - předpis faktury zaúčtován dokladem č. 1905-000026 dne 1. 4. 2019 (042l32l)

. - úhrada částky 256.520 Kč provedena dne 8. 4. 2019 - vypis BÚ cs a. s. č. 4, účetní doklad
č. 1904-000039 (par. 3745 pol' 5139)

. - zařazení na majetkorný účet 022 dne B. 4. 2019 dokladem č. 1904-000072

. - inventární číslo B55
a

. FAP č. 20190373 ze dne vystavení 13' 5. 2019, dodavatel: FIAVI Volyně s. r. o. Volyně, dodávka:
kompresor dvoupístový HC5, celkem k úhradě 6.799 Kč s DPH (5.619 Kč bez DPH)

o - předpis faktury zaúčtován dokladem č. 1905-000030 dne 13. 5. 2019 (558/321)
. - úhrada částky 6.799 Kč provedena dne 27.5. 2019 - vypis BU cs a' s. č. 5, účetní doklad

č. 1905-000065 (par' 3745 pol' 5139)
. - zalazení na majetkoiný účet 028 dne 31. 5. 2019 dokladem č. 1905-000075
. - inventární číslo 857

Hlavní kniha
. ýkaz sestaven za období 9pal9
. výkaz sestaven za období Lzlza19

Inventurní soupis majďku a závazků
. Plán inventur roku 2019 ze dne 29. L2.20t9
. Podpisový vzor ze dne 1. 1.2020
r Inventurnízávér ze dne 20. L,2020
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Sp. zn.: oEKo-PŘ 52061/2019/hakr

. inv. soupis účtu 018, inv. soupis účtu 019, inv. soupis účtu 081 (0810300' 08-10400). inv. soupis

účtu 022 (nosič kontejnerů WTC Portrýr 3 v hodnotě 256.520 Kč), inv. soupis účtu 031, inv. soupis

účtu 021, inv' soupis účtu ozs (kompresor dvoupístouý HCS v celkové hodnotě 6.799 Kč zařazen dne

31. 5. 2019), inv. soupis účtu 042, inv. soupis účtu 082, inv. soupis účtu 231,

ť
Kniha došlých faktur

. ke dni 30. 10. 2019
Pokladní kniha (deník)

. konečný zůstatek pokladní knihy
vykázaným v ronlaze 6l2aL9

ílzoLg je shodný s konečným zůstatkem účtu zotpokladna

Rozvaha
o rrýkaz sestaven ke dni 30. 9. 2019
. ýkaz sestaven ke dni 31. 12.20t9

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
l ýkaz sestaven ke dni 30. 9.z0L9
. výkaz sestaven ke dni 31. 1z'20t9

Výkaz zisku a ztráty
. ýkaz sestaven ke dni 30. 9, 2019
o ýkaz sestaven ke dni 31. 12. 2019

Smtouvy a další materiá|y k přijadm účelovým dotacím
. 'bprava místní komunikace Štěchovice _ Lipice_ úsek A"
. Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci PoV Jihočeského kraje V roce 2019 SDo/oREGl583/19

ze dne 24.6.2019
. _ neinvestiční dotace ve ýši 250'000 Kč činí max. 60 o/o z celkoých uznatelných rnýdajů akce

. - zařazení příjmů a rnýdajů pod účelový znakUZ7ta

. Vyúčtováni óostytnúté 
-dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2019 ze dne 19. 8. 2019'

náinvestiční ýdaje celkem 495.698,76 Kč, vlastní prostředky obce ve V'ýši 245.698 ,16 Kč

. oznámení o vyúčtování PoV ze dne 4. 10' 2019 - stanoven datum Wúčtování zálohy ke dni

3. 10,2019
. - zaúčtovánídne 31. 12. 2019 dokladem č. 19-007-00066

Dokumentace k veřejným zakázkám
. ''oprava povrchu pč. 15/5 kú. Stěchovice''
. vnitřnísměrnice obce štěchovice, XVI Zásady při zadáváníveřejných zakázek
o - Cenová nabídka obeslána obchodním společnostem - 5x dodejka
. 1ápis Zo ze dne 23. 1. 2019 - schválen zhotovitel díla Silnice Klatovy a.s. s částkou 543.681 Kč

s DPH
. Smlouva o dílo č. 19006_02 ze dne 14.2.2019
o - zhotovitel: Silnice Klatovy, a. s.
. - cena díla 543.681 Kč s DPH
. FAPč. 19450011 zedneWstavení26.4.zaLg, celkemkÚhradě543'680,95KčsDPH (449.323,10

Kč bez DPH)
Informace o přijaÚch opatřeních (zák,42ol2oo4 sb.r 3zolzoal Sb.' apod.)

. doručen n" xú oňá rj. s. zaig, proiedňání závěrečného účtu v Zo dne 9' 5' 2019, lhůta k podání

informace o plnění uvedena
Vnitřní předpis a směrnice

. vnitřní směrnice obce štěchovice s účinnostíod 14. 11' 2018
l - podpisové uzory
. - schvalování rozpočtových opatření
. - přecenění majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou
C' zásady při zadáváníveřejných zakázek

Zprávy o plněnipřijatých opatření (zák azo|2oo4 sb.' 32olzooL Sb.' apod.)
. doručena na KU dne 9' 12. 2019

Účetní závěrka za rok 2o18
r protokol o s.r'uá"ni účetní závěrky obce 'štěchovice, ..T-9[9! účetní závěrky, schválena

zastupitelstvem obce dne 9. 5. 2019, odeslání informace do csÚis dne 16. 7.2oI9, převedení

nospóoářst<ého ýsledku 43Ll432 účetním dokladem č' 1905-000069 dne 9. 5' 2019

Žáaost o přezkoumání hospodaření
. doručena na KÚ dne 3' 5. 2019

tČ: 70890650
DIČ: cz7089o650
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