
KRAJSKÝ úŘAD JlHočESK KRAJ

Zpráva o vÝsIedku přezkoumání hospodaření za rok 2017

Přezkoumáni bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech:
28. listopadu 2017 jako dílčí přezkoumání
27. února 2018 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření obce Hlincová Hora za rok 2017 ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO)
zákona č.12812000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem
č,42012004 Sb., opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků adobrovolných svazků obcí, ve
znění pozdějších předpisů, bylo zahájeno dne 24.7.2017 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením
písemného oznámení.

Přezkoumané období od 1.1 .2017 do 31.12.2017,

Přezkoumánívykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Marie Housková

Pověřeníkpřezkoumánípodle§5č,42012004Sb,a§4a§6zákonač.255l2O1?Sb.vydal Krajskýúřad
Jihočeského kraje pod č. 53912017IOEKO-PR dne 19.7.2017 a č.101|2018IOEKO-PR dne 29.1 ,2018.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumáni byli přítomni: lng. Karel Fousek - starosta

lng. Karel Strolený - místostarosta
zuzana strolená - účetní
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předmět přezkoumání:

Předmětempřezkoumání hospodařeníjsouoblasti hospodaření uvedenév§2odst. 1a2zákonač.420l2aO4Sb.,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 Ó.42oDOa4 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které sevztahujepovinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Posledníkontro|ní Úkon ukonČenÍ kontroly na místě a vrácení vyžádaných podkladů byl učiněn dne27.2.2018.

A. VÝs|edek dílčích přezkoumání

A.l. ChYbY a nedostatky napravené v průběhu dílěích přezkoum ání za rok2017

ínéně z_ávažné.(ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona)/vč!eněnípodlepředmětupřezkoumáMhnovení§2odst.1aodst.2/

se rozpočtových prostředků

poruše n í práv n í ho p řed p isu.
Zákon Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Ustanovení:§ íOa odsí. 5

charakteristika ziištěné chvbv a nedostatku:
VeřejnoprávnÍ smlouva o poskytnutÍ dotace nebo návratné finanční výpomoci neobsahovala náležitosti
stanovené zákonem,

Popis zjištěné chybv a nedostatku:
IJzemnÍ sa]losPrltllý celek uzavřel dne 20.12.2016 smlouvu o poskytnutífinančního příspěvku SK Htincovka,z,s,, Ve výŠi 45,000 KČ na činnost V roce 2017. Kontrotou této smlouvy bylo zjištěno, že součástí smlouvy
nejsou Povinnosti příjemce v případě přeměny nebo zrušení právnické osóoy s tikvidaci.
ziištěnÝ nedostatek bv! odstraněn.
PoPis olněníoPatřenÍ: Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku SK Hlincovka, z.s.,

ze dne 2.1.2017,

Opatření bvlo splněno: Napraveno.

A.ll. ChYby a nedostatky nenapravené ze všech dílčích přezkoum áni za rok 2016

Při Přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení
§ 'l0 odst. 3 písm. c) zákona é.42Ol2OOl SU.
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led ého
ustanoveni § 10 odst. 3 písm. bl zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2
odst 1 a 2 zákona č. 42012004 Sb.):

Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřeiných zakázek, s výlimkou úkonů a postupů
přezkoumanÝch orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu

Poruše n í práv n í ho p ředpisu :

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Ustanovení: § 219 odst. 1

charakteristika ziištěné chvbv a nedostatku:
Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích zmén
a dodatků v souladu se zákonem.
Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Zadavatel uzavřel dne 17.10.2017 smlouvu o dílo na akci "Obnova návesního rybníku - obec Hlincová Hora"
s dodavatelem akce REKON /NSIA spo/ s r.o. za celkovou smluvní cenu bez DPH 1.029.845 Kě, 21% DPH
216.267 Kč, celková cena včetně DPH 1.246,112 Kč. Tato smlouva nebyla zveřejněna na profilu zadavatele
do 15 dnů od jejího uzavření,

Nedostatek nebvI do ukončení přezkoumáni hospodaření odstraněn: neodstraněn

B. oblasti přezkoumání. u kteŇch nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv
podleustanovení § 10 odst,3 písm. a) zákona č.42012004 Sb., které jsou uvedeny v č|enění
podle ustanovení § 2 odst. 1 a2 uvedeného zákona:

1. Ustanovení§ 2 odst. ,1 písm. b) finančníoperace, tÝkajícíse tvorbv a použiti peněžních fondů

- přezkoumán, Ano
Obec nehospodaří s peněžními fondy.

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku

- přezkoumán: Ano
Obec neprovozuje podnikatelskou činnost.

Ustanovení § 2 odst, 1 oísm. d) peněžní operace, týkaiící se sdružených prostředků vynakládanÝch na základě
smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo
fvzickými osobami

- přezkoumán: Ano
Obec neuzavřela v kontrolovaném obdobížádnou smlouvu týkajícíse sdružených prostředků.

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkaiící se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů
o účetnictví

- přezkoumán: Ano
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5. Ustan9venÍ §2odst. 1OÍsm flhospodaření anakládání sprostředkvposkytnutými zNárodníhofondu
a s dalšími prostředkv ze zahraničí poskvtnutÝmi na základě mezinárodních smluv
- přezkoumán: Ano
Obec nehospodaří s takovými finančními prostředky.

6. 9st9novení § 2 odst. ke státnímu rozpočtu, k rozpoČtŮm
kraiů, k rozpočtům obcí, k iinÝm rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám
- přezkoumán: Ano

7, ustanovení § 2 odst, 2 oísm, a) nakládání a hospodaření s maietkem ve vlastnictví územního celku
- přezkoumán. Ano

B. Ustanovení§ 2 odst.2 písm b) nakládánía hospodařenís majetkem státu, s nímž hospodaří územnícelek
- přezkoumán, Ano
Obec nehospodaří s takovým majetkem

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

- přezkoumán. Ano

10. Ustanovení§ 2 odst. 2 písm, e) ručeníza závazkv fvzjckých a právnickÝch osob
- přezkoumán: Ano
Obec neručí za takové závazky.

11. Ustanovení§ 2 odst,2 písm. fl zastavování movitých a nemovitých věcíve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
Obec nemá takové zástavy.

12. Ustanovení§ 2 odst.2 písm, g)zřizovánívěcných břemen k maietku územního celku
- přezkoumán; Ano

'l3. Ustanovení§ 2 odst.2 písm, h) účetnictvívedené územním celkem
- přezkoumán: Ano

'14. UstanovenÍ § 2 odst. 2 Oísm. i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru ieho příimů za poslední
4 rozDoČtové roky oodle právního oředpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost
- přezkoumán: Ano

15. ustanovení§ 9 kontrola nak|ádání s příspěvkem a se svěřeným majetkem
- přezkoumán: Ano
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c. plnění opatření k odstranění nedostatků ziištěnÝch
v předchozích letech

C.l. Při přezkoumání hospodařeni územního celku v předchozích letech

byly zjištěny následující chyby a nedostatky:

charakteristika ziištěné chvbv a nedostatku:
Závěrečný účet neobsahoval stanovené náležitosti.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Kontrolou předloženého materiálu závěreěného účtu za rok 2015 obce Hlincová Hora bylo zjištěno, že závěrečný
účet neobsahuje údaje o hospodaření příspěvkové organizace MŠ Htincová Hora za rok 2015.

ziištěnÝ nedostatek bv! odstraněn.
Název opatření. Zápis ZO ze dne 25,4.2017
Opatření splněno dne: 28,11.2017
popis plněníopatření: kontrolou materiálu schváleného závěreěného účtu za rok 2016 obce Hlincová
Hora bylo zjištěno, žezávéreěný účet je v souladu s platným zákonem č.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů,

Opatření bvlo splněno: Napraveno,

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2017

D.I. Při přezkoumáni hospodaření obce za rok 2017 podle § 2 a § 3 zákona č. 42012004
Sb.

+ byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemaji závažnost nedostatků uvedených
v § 10 odst. 3 písm. c) zákona č.42012004 Sb., a to:

změn a dodatků v souladu se zákonem.

D.ll. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatkŮ,
která mohou mit negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizlka, která by mohla mít negativní dopad
na hospodaření územního celku v budoucnosti,

D.lll. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodařeni:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku . .,..... ,..... 0,45 o/o

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ,.,.,.,.. .....,.,. 15,18 o/o

c) podílzastaveného majetku na celkovém majetku územního celku .,.,.................. ....,, O %
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D.lV. Výrok o výši dluhu územního celku:

Dluh Územního celku překročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky, a lo o 2.314.646 Kč,
t1. o 41,33%.

Výše dluhu územního celku: 7.914.646 Kč
60% průměru jeho přijmů za poslední 4 rozpočtové roky: 5.599.9OO Kč

Hlincová Hora, dne 27. února2O1B

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

tfi-p.;:,"Ý -;Ř-anr
ďňc.ůpi,,fl Ť ',í.R_IIJ

odboí §konomlchý
llctroni přtri,,., ":.,"itJi||lť

hosor,,,,i)., l,",,l

6;'1|'[;iii ";,;,- ,i;"- 
.t"",

Marie Housková '"4-_----"
kontrolor pověřený řízením přezkoumání podpis kontrolora pověřeného řízením

přezkoumání

Tato zpráva o vÝsledku přezkoumáni,

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 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 příslušného spisu.
nedílnou součástí zprávy je seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání, které jsou
uvedené v příloze.
s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hlincová Hora o počtu 11 stran včetně přílohy
by| seznámen dne 27.2,2018 a jetí stejnopis č. 2 převzal dne 27.2.2018 starosta obce
lng. Karel Fousek.
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Poučeni:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § '13 odst, 1 písm. b) zákona ě. 42OI2OO4 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 dol5dnů po projednání této zprávy spolu
se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č, 42O|2OO4 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 ě. 42012004 Sb. a za to lze uložit územnímu celku podle ustanovení § í4 odst. 2 zákona č. 42ol2oo4 sb.
pokutu do výše 50.000 Kě.

OBEC HUNCOVÁ HORA

W,tliÍl*j::
lng. Karel Fousek

Wn Hfi,*l.-...o

,+1,
l/ toOpls

U
starosta obce
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Příloha ke zprávě o vÝsledku přezkoumáni ho§podaření za rok 2017,

Dokladv a iiné materiály vvužité při ořezkoumání:

Návrh rozpočtu
. návrh rozpočtu na rok 2017 byl zveřejněn od 1.12,2016 do20.12.2016, dle zákona

Rozpočtová opatření
. pověření starosty ke schvalování rozpočtových opatření - zápis ZO ze dne 30.12.2014o rozpoČtové opatření óíslo 412017, schváleno starostou obce dle pověření dne 13.3.2017, zveřejněno

na internetových stránkách dne 11.4.2017o rozPoČtové opatření číslo 512017, schváleno usnesením ZO č. 122 dne 25.4.2017, zveřejněno
na internetových stránkách dne 9,5.2017

o rozPoČtové opatření číslo 6/2017, schváleno starostou obce dle pověření dne 2.5.2O17, zveřejněno
na internetových stránkách dne 1.6,2017

r rozpoČtové opatření čislo 712017, schváleno starostou obce dle pověření dne 7.6.20í7, zveřejněno
na internetových stránkách dne 6.7.2017

. pověření starosty ke schvalování rozpočtových opatření - zápis ZO ze dne 31 .10.2017 /do 200.000 Kč
na položku/

Rozpočtový výh!ed
o rozpoČtový výhled sestaven na roky 2016 - 2018, dlouhodobé závazky jsou součástí RV, materiál

zveřejněn na internetových stránkách dne 21.3.2017
Schválený rozpočet

o rozpoČet na rok 2017 byl schválen v ZO dne 20.12,2016jako přebytkový, příjmy v částce 5.463.036 Kč,
výdaje v částce 4.871.508 Kč , financování 8124 v částce 591,52B Kč

o závaznými ukazateli pro hospodaření úřadu jsou položky, dále jsou schváleny závazné ukazatele pro MŠ
Hlincová Hora, SK Hlincovka, z.s., Alf Eda, z.s. a HZS Rudolfov

. zveřejnění schváleného rozpočtu na internetových stránkách - 8.1.2017
Sta n oven í záv azný ch u kazatel ů zřizený m org a n iza c im

o oznámení o schváleni závazného uk'azatele - mateřská škola - ze dne 20,12.2016
Závěrečný účet :

r návrh závěrečného účtu zarok 2016 byl zveřejněn od21.3.2017 do25.4.20í7, dle zákonazávěrečný účet
byl schválen v zastupitelstvu obce dne 2-5,4,2017, dle zákona schválený materiál byl zveřejněn
od 25,4.2017

Faktura
r DFa č. 17000159 ze dne 31.10,2017 ve výši 7.986 - obnova - odvodňovacípříkopy
o úěetní doklad číslo 17,1 1-000008 ze dne 6.11.2017
o účetní doklad číslo,17-800-a0777 ze dne 1,12,2017, bankovní vypis ČSoB ě. o12l2o17, obrat ze dne

1,12.2017
Faktura

o DFa č. 170005 ze dne 3.1 .2017 v částce 48.279 Kč fakturováno za plynový sporák s el. troubou a grilemo předpis - účetnídoklad číslo UD 1701-000053 ze dne 3.1,2017o Úhrada - bankovní výpis Čsoa č. 3, obrat ze dne 23.3,2017 v částce 48,279 Kč,
účetnídoklad číslo 17-800-00223 ze dne 23.3.2017

l zařazenído majetku - účetnídoklad číslo UD 1703-000179 ze dne 23.3.2017
a

o DFa č, 17280005 ze dne 20.2.2017 v částce 3.267 Kč fakturováno za panel s mapou
r předpis - účetní doklad číslo UD 1702-000070 ze dne 20.2.2017
o úhrada - bankovní výpis Čsoe ó. 3, obrat ze dne 24.3.2017 v částce 3.267 Kč,

účetní doklad číslo 17-800-00233 ze dne 24,3,2017
. zařazenído majetku - účetnídoklad číslo UD 1703-000,180 ze dne 24.3.2017

Faktura
o DFa ě.2217032 ze dne 30.11.2017 ve výši 937 Kč za opravu VO
o účetní doklad číslo 1712-000007 ze dne 12.12,2017
. účetní doklad číslo 17-800-00852 ze dne 12.12,2017, bankovní výpis ČSOB č, o12, obrat ze dne

21.12,2017
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Faktura
. DFa č. 30170987 ze dne 15.12,2017 ve výši 647 ,01 Kč zimní údržbar účetní doklad číslo 1712-Q00126 ze dne 22 12 2017. účetní doklad číslo 17-800-00872 ze dne 29.122017, bankovní výpis ČSoB č 0l2t2017, obrat ze dne

29 12 2017
Hlavni kniha

. 0912017
Hlavní kniha

o 1212017
lnventurní soupis majetku a závazkú

o plán inventur -31.10.2017
. příkaz č. 212017 starosty obce k provedení inventarizace za rok 2017 - 31 .10,2017
. směrnice k provedení inventarizace za rok2017
r inventarizační soupísy účtů k 31.12.2017
o inventarizační zpráva - 31 1.2018

Kniha došlých faktur
. od čísla 112017 do čísla 178 dne 30.10.2017

Odměňován í členú zastupitelstva
o z? prosinec 2017
. uvo|něný starosta obce - mzdové náklady dle zaměstnanců 1212017
. neuvolněný místostarosta 2x - mzdové náklady dle zaměstnanců 1212017

pokladnidoklad
. VPD č 183 ze dne 7.11.2017 ve výši 17.124 Kč separovaný odpad
. účetní doklad číslo 171 1-000005 ze dne 7 .11.2017

pokladnidoklad
. VPD č. 282 ze dne 5.9.2017 v částce 1.248 Kč za PHM, materiál
o účetní doklad číslo 17-700-00282 ze dne 5.9 2017 v částce 1,248 Kč

pokladnídoklad
o VPD č. 294 ze dne 21.9.2017 v částce 1.0B0 Kč za PHM
r účetnídoklad číslo 17-700-00294 ze dne 21 9.2017 v částce 1.080 Kč

Pokladní kniha (deník)
c 12l2O17

Pokladni kniha (denik)
o zdzáří 2017, kontrola zůstatku k 30 9.2017

Příloha rozvahy
. k 30.9.2017

Přiloha rozvahy
o k 31 12.2017

Rozvaha
. k 30 9,2017

Rozvaha
o k 31 12.2017

úěetnictví o§tatní
. účetní závérka obce za rok 2016 byla schválena v ZO dne 25.4,2017protokol o schválení - ze dne

25.4.2017
. sestava o přenosu dat - ze dne 1.5.2017
o přeúčtování HV - účetní doklad čislo 1705-000100 ze dne 25.4.2017
. účetní závěrka za rok 2016 přispěvkové organizace MŠ Hlincová Hora byla schválena v ZO dne

. 25.4 2017protokolo schválení účetnízávěrky - ze dne 25.4.2017
Učtový rozvrh

o platný pro kontrolované období roku
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Účtový rozvrh
o platný pro kontrolované období

Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
. k 30,9.2017
r k 31 .10.2017

Výkaz pro hodnocení pInění rozpočtu
. k 31 .12.2017

Výkaz zisku a ztráty
r k 30.9.2017

Yýkaz zisku a ztráty
. k 31 .12.2017

Rozva ha zílzený ch příspěvkových orga n izací
o k 31 .12,2016
. k 30.6.2017

Rozvaha zřízených přispěvkových organizací
o k 31 .12.2017

Výkaz zisku a ztráty zřizených přispěvkových organizací
o k 3'l .12,2016
. k 30.6.2017

Výkaz zlsku a ztráty zřizených přispěvkových organizací
o k 31 .12.2017

Zřizovaci listina organizačnich složek a příspěvkových organizací, odpisový plán
o Mateřská škola Hlincová Hora - 29.1.2013

Smlouvy a da!šimateriály k poskytnutým účelovým dotacim
o žádost o poskytnutí příspěvku - ze dne 15.11.2016
. smlouva o poskytnutídotace uzavřena s SK Hlincovka, z.s. dne20.12,20,16 na rozvojčinnosti v roce2017
o úhrada zálohy příspěvku - bankovní výpis ČSOg č. 6, obrat ze dne 7.6.2017, účetní doklad

č. 17-800.00389 - záloha příspěvku ve výši20,0OO Kč, bankovní výpis ČSOg č. 7, obratze dne 12.7,2017,
účetní doklad č. 17-800,00474 - záloha příspěvku ve výši 25.000 Kč

. závěrečnázpráva k vyúčtování- SK Hlincovka, z.s. -7.9.2017

. vyúčtovánízálohy příspěvku - ůčetnídoklad číslo 1709-000113 ze dne 12,9.2017
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacim

. průvodní dopis k návrhu smlouvy o poskytnutí dotace - ze dne 2.6.2017, UZ710, příjem - 4122smlouva
o poskytnutí účelové dotace číslo SDO/OREG/163/17 uzavřená dne 31.7,2017účelem je poskytnutí
neinvestiční dotace na "Oprava autobusových zastávek v obci", k užití od 1.1.2017 do 31.12.2017,
vyúčtování proběhne nejpozději do 10.,1.2018dotace bude poskytnuta jednorázově formou zálohové platby
ve výši 25,000 Kč, příjemce je povinen dodržet procentuální podíl vlastních peněžních prostředků -
minimálně 40% z celkových uznatelných nákladů; příjem dotace - výpis Čr,lg čisto 18, obrat ze dne
26.9.2017, účetní doklad číslo í7-807-00025 ze dne 26.9,2017DFa č.20170109 ze dne 13.9.2017
v částce 48.400 Kč, fakturovánoza opravu autobusové zastávky; předpis - účetní doklad č. 1709-000036
ze dne 15.9,2017 úhrada - výpis Črug eislo 20, obrat ze dne 3.10,2017, účetní doklad číslo 17-807-00028
ze dne 3,10.2017 vyúčtování poskytnuté dotace -ze dne 28.12.2017e-mail poskytovatele k doplnění
Vyúčtování poskytnuté dotace - 2.2.201 8

Smlouvy nájemní
. nájemní smlouva uzavřená s Telefonica 02 Czech Republic, a.s. jako nájemcem dne '1.4.2008 /kontrola

úhrady nájmu/, roční nájemné ve výši 85.000 Kč
o předpis na rok 2017 - účetnídoklad číslo 1701-000144 ze dne 2.1.2017
o úhrada - bankovní výpis ČSOB a,s., číslo 4, obrat ze dne 4.4.2017 ve výši 85.000 Kč

Smlouvy o dílo
. smlouva o dílo na akci "Obnova návesního rybníku - obec Hlincová Hora" uzavřená 17.10.2017

s dodavatelem akce REKON lNSTA spol, s r.o. za celkovou smluvní cenu bez DPH 1.029.845 Kč,21%
DPH 216.267 Kč, celková cena včetně DPH 1 .246,112Kč
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Dokumentace k veřejným zakázkám
' akce: "oprava autobusových zastávek V obci" předpokládaná hodnota do 50.000 Kčo vnitřní směrnice č.01l2O15 pro zadávani veie.jnyich zakázek malého rozsahu - 4,3.2015 - akce v danéhodnotě v kompetenci starostyo 2x cenová nabídka, objednávka opravy zastávkového přístřeŠku TSE cB spol. s r.o.
' DFa Č,20170109 ze dne 13,9.2017 v částce 4B,4OÓ Kč, fakturováno za opravu autobusové zastávky;úhrada - výPis Čla eisto 20, obrat ze dne 3.10.201z,-Jeetni doklad číslo 17-807-ooo28 ze dne 3.1o,2017Dokumentace k veřejným zakázkámo vnitřnÍ směrnice ě,01l2Q15 - směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu _ s účinnostíod 4,3,2015DFa Č, 170OO5 ze dne 3.1.2017 v částce'48.279 Kč fakturováno za plynový sporáks el, troubou a grilem; předpis - úČetnÍ doklad číslo UD 1701-o0o053 ze dne g,1.2017úhrada _ bankovnívliPis ČSOB e. 3, oorať ze dne 23.3.2017 v částce ia.zlg Kč, účetní doklad číslo 17_800 _oo223ze dne23,3.2017zařazení do ma.letku - účetní doklad číslo UD 1703-000179 ze dne 23,3,2017lnformace o přijatých opatřenich @ák. 42012004 sb., lzoízóu Sb,, apod.)

.. . : d-oručena přezkoumávajícímu orgánu ve lhůtě dne 4.5.2017
Vnitřní předpis a směrnice

r vnitřní směrnice Č, O1t2O15 - směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu _ s účinnostíod 4.3.2015
VýsIed ky kontrol zřizený ch organ izací. protokol o kontrole MŠ ze dne 19.12,2017
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesenío zápis ze d ne 2Q .12.2016 - schválen í rozpočtu na rok 2017

' záPis ze dne 30J2.2014 - schválení pověřenístarosty _ rozpočtová opatření
' záPis ze dne 31.10.2017 - schválení pověření starostý - rozpočtová opatření
' zápis ze dne 25.4,2017 - schválenízávěrečného účtLrza rok 20,16, účetní závérkaobce, účetnízávěrky MšZápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesenio zápis ZO ze dne 19.12,2017 - rozpočtové opatření číslo 15

Zprávy o plnění přijatých opatření (zák. 420t2}oa so., 320l2oo1Sb., apod.)
doručeny přezkoumávajícímu orgánu ve lhůtě dne 4,5.2017

finančnívýbor
o zápis ze dne 19.12,2017

kontro!ní výbor
. zápis ze dne 29j22017
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