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Zpráva

o vÝsledku pÍezkoumáníhospodaĚeníza rok 2016
obce PĚedníZborovice.Ičo 00667790

PÍezkoumání
by|ovykonáno na Íadu zemníhoce|kuve dnech:
pŤezkoumání
23.srpna2016jakodí|čí
pÍezkoumání
13' brezna2017jakokonečné
Prezkoumáníhospodareníobce Pňednízborovice 2a rok 2016 Ve smys|uustanovenís 42, s 53 (t1ikáse DSo)
zákona č' 12812000sb., o obcích (obecníziízení),ve znění pozdějšíchpŤedpist],
a V sou|aduse zákonem
č'42012004
sb., o prezkoumáVání
hospodaŤenízemníchsamosprávnych
ce|k a dobrovo|nÝch
svazk obcí,
piedpisŮ,by|ozahájenodne 19. 7.2016KrajskymriÍademJihočeského
Ve zněnípozdějších
krajedoručením
písemného
o2námení.

PĚezkoumané
obdobíod 1.1.2016do 31. 12.2016.

Prezkoumání
VykonaIi:
- kontrolorpověŤenrízenímprezkoumání:
lng. Zdeřka Perníková

PověŤeník pÍezkoumánínod|e
Sb. vyda| Krajskf rÍiad
!_5 č.420 q04 sb. a $ 4 a $ 6 zákona č}.25512012
Jihočeského
krajepod č.11712017
oEKo- PŘ dne 2o. 01. 2017.
Piezkoumáníby|ovykonánovlběrov m zpt]sobem.
Pňi pĚezkoumáníbyli pĚítomni:

Jtilius Lovás,JUDr.. starosta

U Zimníhostadionu195212,370
76 České
Budějovice,
te|.:386 72o 111,Íax:386
359084
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www.kraj-jihocesky.cz
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PředmětDřezkoumání:
,|
Předmětempřezkoumáníhospodařeníjsou ob|astihospodařeníuvedenéV s 2 odst. a 2 zákona č.420l2oo4sb''
posouzené
pod|ehIedisekuvedených
v s 3 tohotozákona.
právníchÚkonůse Vycházíze zněnÍprávníchpředpisůp|atnýchke dni uskutečnění
Při posuzováníjednot|ivých
tohotoÚkonu.
Podle Ustanovení
s 2 odst.3 zákona č.42ol2o04sb. neby|ypředmětempřezkoumáníÚdaje' na kterése vztahuje
podIedaňového
povinnost
řádu.
m|čenIivosti
dne 13.03'2017'
kontro|y
na místěby|učiněn
Pos|ední
kontro|ní
úkontj.ukončení

A.

VÝsledek dílčíchpřezkoumání

A.|.

přezkoumáníza rok 2016
Ghyby a nedostatkynapravenév průběhudílčích

} ménězávažné(ustanovení$ í 0 odst. 3 písm.b) zákona)
pod|epředmětu přezkoumáníhospodařeníustanovení$ 2 odst. 1 a odst.2/
/v č|enění
1. Ustanovení
vedenéúzemním
ce|kem
8 2 odst.2 písm.h) Účetnictví
Porušeniprávníhopředpisu:
zákon č.563/1991sb., o účetnictvÍ,
ve zněnípozdějšíChpředpisů
písm.
Ustanovení:
d)
s 11 odst' 1
charakteristikaziištěnéchvbv a nedostatku:
ÚčetnÍdokladyneobsahovalyokamŽk vyhotoveniúčetnÍho
doktadu'
Pooisziištěné
chVbVa nedostatku:
Kontrolou výdajových pokladních dokladů,pokladnÍknihy a ÚčetnÍchdokladů bylo zjiŠtěno,že okamžik
uskuteěněnÍúěetnÍhopřípadu uvedený na příjmovýCha výdajovýchpokladních dokladech nejsou shodné
s daty uvedenýmiv pokladnÍknize a na (rěetníchdokladecho jejich zaúčtovánÍ.
Jedná se např. o tytodoklady:
výdajovýpokladnÍdokladč' 7/165ze dne 21'07.2016 ve Výši45 Kč,údajV poktadníknize ze dne 26.07.2016
ve výši45 Kč,Účetnídoklad ze dne 26'07.2016 Ve výši45 Kč,výdajovýpoktadnídoklad č.4ď156 ze dne
18.6'2016Vevýši37 Kč,údajv pokladníknize ze dne 30.06.2016,
účetni
dokladze dne 30-6-2016ve výši37
Kč' Výdajovýpokladnídoklad č. 39/145 ze dne 03.06'2016 ve výši 237 Kč, údajv poktadníknize ze dne
04.06.2016Ve Výši237 Kč'účetní
dokladze dne 04-06.2016ve výši237 Kč.
ziištěnÝnedostatekbv| odstraněn.
Popisp|něnÍ
ooatření:
Kontro|oupokladní
knihysestavené
k 31.12'2016
a účetních
dok|adů
č' 171ze dne 29.08.2016
Ve Výši1.785Kčpop|atek,
PPD č.17.lze dne 29.08.2016
pop|atek
za rekreační
Ve Výši 1.785 Kč zaúčtován
Účetnímdok|ademč. 16.700-00171ze dne
29.08.20,l6
ve výši1.785Kč,
č,172ze dne 3,l.08.20.16
ve výši í40-poštovné,
vPDč. 172ze dne 31.o8.2o.l6
poštovné
Vo|byVe Výšií40
Kč zaúčtován
účetnim
dok|adem
č. 16-700-00172
ze dne 31.08.20í6Ve vÝši
140 Kč č. 173 ze dne 12'09.2016ve výši 553 Kč pop|atekodpad,PPD č. 173
ze dne 12'09'2016 pop|atekodpadve výši553 Kčzaúčtován
účetnÍm
dok|adem
č. 16-700-00173
ze dne 12.09.2016
ve výši
553 Kč
-dne
č.174 ze dne í3.9.20.16
ve výěi 15 Kčpoštovné'
vPD č,-174ze
13.9.2016poštovné
Ve Výši15 Kč,
.
zaúčtován
účetnÍm
dok|adem
č.
16-700-00174
ze dne'l3.09.2016
ve vyši ls xe
'!
č'175ze dne 5'9.2016Ve
1.544KčVodovodní
baterie,VPD č.í75 ze dne 'l5.o9'2o16popÉtek
odpad
'Výši
Ve Výši 1.544 Kč zaúčtován
účetním
dok|ademč. 16.700-00,175
ze dne
.|5.09.2016
ve výši 1.544Kč
by|o zjištěno,Že uvedenéokamžikYr'rskutečnění
případujsou shodnéjak na dok|adechtak
účetního
ooatřeníbvlo sp|něno:Naoraveno.
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A.||'

pŤezkoumánizarok2016
Ghyby a nedostatky nenapravenéze všech dí|čích

} Piehled nenapravenÝchchvb a nedostatkrizávažnéhocharakteru pod|e ustanovení
pod|eustanovení
Sb. (v č|enění
s í0 odst.3 písm.c) zákona č.42012004
$ 2 odst.1 a 2
zákonač.420l2oo4Sb.):
se
1. Ustanovení$ 2 odst' 1 oísm.a) p|něnípiíimr]a v'ÍdairjrozoočtuvčetněoeněŽníchooerací.t,íkaiících
rozoočtov'ich
Drostredk
právníhopÍedpisu:
Porušení
Zákon č.420/2004sb., o prezkoumáVáni hospodarení(rzemnichsamosprávn',ChCeIkŮa dobrovoln,,chsvazkŮ
obcí,ve zněnípozdějšÍchpŤedpisŮ
Ustanovení:
s 13 odst.1 pÍsm.b)
charakteistika ziištěnéchvbv a nedostatku:
Nebyla podána písemná informace pŤezkoumávajÍcímu
orgánu o pÍijetíopaffeni k nápravě chyb a nedostatk
uveden!,chve zprávě o v!,sledkupÍezkoumáníhospodaÍenído 15 dnŮ od projednánízávěrečného(,čtuPopisziištěné
chVbVa nedostatku:
zastupitelstvoobce proiednalo závěrečn!,(tčetspolu s pfrjetínopatrenídne 15.06.2016.lnformace o pfrjetí
k nápravě zjištěnÝchchyb nedostatk byla doručenaKrajskémuťlraduJč kraie datovouschránkou až
opatŤení
dne 20.07.2016.v písemn,,chinformacÍchpodle odstavce 1) pís'l"],.
b) vÝše uvedenéhozákona, není
stanovena lhťrta,ve kterépodá (lzemníCelek prezkoumáVajícÍmu
orgánu písemnouzprávu o plněnípfijatlch
opatŤení,
tatolhŮtabyla uvedenav zo aždne 27'07.2016.
piezkoumáníhosDodaiení
Nedostateknebv|do ukončení
odstraněn:neodstraněn

PÍipňezkoumání
hospodaÍeníneby|yzjištěnychyby a nedostatky,kterénemajízávažnost
nedostatkrjuvedenfch v ustanovení$ 10 odst. 3 písm.c) zákona ě. 420/2004sb.

B.

oblasti pÍezkoumání.
u ktenýchnebvlvziištěnvchvbv a nedostatkv

pod|eustanovení
$ 10 odst.3 písm.a) zákonač:.42ol20o4Sb., kteréjsou uvedenyv č|enění
pod|eustanovení$ 2 odst. 1 a 2 uvedenéhozákona:
1 . UstanovenÍs2 odst. 1 Dísm'b) finanční
operace.tykaiící
se tvorbya pouŽitípeněŽníchfondr:r

- piezkoumán:Ano

obec netvoiípeněŽnífondy,ověieno na rozvahusestavenouk 30. 6. 2016.
2 . Ustanovenís2 odst. 1 písm.c) nák|adya vynosypodnikate|ské
činnostizemníhoce|ku
- piezkoumán:Ano
obec neprovozujepodnikatelskoučinnost,ověreno vevykazu zisku aztráty,sestavenéhok 30. 6. 2016.
í 6 2 o d s t .1
eněŽní
zen
|ádan
k|adě
i dvěma
Více Ú
celk
i právnick
fyzickymiosobami
- prezkoumán:
Ano

obec nevykazuje
ani neuskutečnuje
peněŽní
operacetykající
se sdruŽenych
prostÍedk.

4. UstanoveníQ 2 odst. 1 písm. e\ finanční
operace.tÝkaiící

ích

ve sm
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- pŤezkoumán:
Ano
z Národníhoíondua s
ooskvtnut'Ími
a nak|ádánís orostŤedkv
5. Ustanoveníq 2 odst. 1 oísm.fl hosoodaŤení
smIuV
na zák|aděmezinárodních
ze zahraničí
ooskvtnutÝmi
da|šími
orostredkV
- piezkoumán:
Ano
prostŤedky
poskytnutÝmi
z Národníhofondu a s da|šÍmi
ani nenakládás prostŤedky
obec nehospodaŤí
k 30.6.20,|6.
čtování
ověrenonaFin2112M sestavenou
ze zahraničí,
,l
q)
k rozoočtm
vztah ke státnímurozoočtu.
a wpoÍádáníf]nančních
6 . Ustanovení
6 2 odst. oísm. w čtování
osobám
kralrj.k rozoočtm obcí.k iinÝmrozoočtm. ke státnímfondrjma k da|ším
- oiezkoumán:
Ano
Ve V|astnictví
Územního
ce|ku
s maietkem
a hospodaŤeni
7 . Ustanovení
s 2 odst.2 oísm.a) nak|ádání
- DŤezkoumán:
Ano
Územníce|ek
s maietkem
státu.s nímŽhospodaŤí
a hosoodarení
B . Ustanovení
s 2 odst.2oísm.b) nak|ádání
. prezkoumán:
Ano
s majetkem
státu.
ani nehospodarí
obec nenak|ádá
VeŤein''ch
zakázek.s v'úiimkou
Úkon a oostuo|]
9 . Ustanovení
s 2 odst.2 oísm.c) zadáVánía uskutečĎovánÍ
orqánemdoh|eduoodIezv|áštního
oráVního
oredoisu
oŤezkoumanÝch
- prezkoumán:
Ano
a nakládánís nimi
10. Ustanovení
$ 2 odst.2 písm.d) stav poh|edáveka závazkťr
- piezkoumán:Ano
za závazkyfyzickycha právnickychosob
11. Ustanovení
s 2 odst.2 písm.e) ručení
- pÍezkoumán:
Ano
obec nevykazujeani neuskutečřujepeněŽníoperacetlkajícíse sdruŽenychprostredk
12. Ustanovenís 2 odst' 2 písm.f) zastavovánímovitycha nemovitÝchvěcíve prospěchtietíchosob
. piezkoumán:Ano
obec nemá zastavenmajetekVe prospěchtretíchosob.
13. Ustanovení
s 2 odst.2 písm.o) ziizovánívěcnychbiemen k maietkuÚzemníhoce|ku
- piezkoumán:Ano
v pÍezkoumávaném
obec nezÍídi|a
obdobíŽádná nová věcná biemena ke svémunemovitému
majetku.
14. Ustanovení
a se svěÍenymmaietkem
s 9 Kontro|anakládánís pÍíspěvkem
- piezkoumán:Ano

PInění opatĚení
v pÍedchozíchletech

odstranění

nedostatk

ziištěn'Ích

c.|.
Pii piezkoumáníhospodaňeníírzemního
ce|kuv pŤedchozích
|etech
by|yzjištěnynásledujícíchyby a nedostatky:
Charakteristikaziištěnéchvbv a nedostatku:
skutečnéstavymajetkua závazkťtnebyly zaznamenány v inventurníchsoupisech'
PoDisziištěné
chvbva nedostatku:
l!9n|r9l9yjnventurního soupisu (!čtu031 - Pozemky, hlavní knihy a vy,pisu z katastru nemovitostíke dni
31.12.2015 bylo zjištěno, že ve vÝpisu z KN je dle smtáuvy o zrÍzení věcného bremene č.VB
inv18171/0?J15/RsT/Kov
uzavrenédne 3. 4. 2015na pozemkuparc' E' g0z1 v k. ir- PíednÍzborovice.ziízeno

U Zimníhostadionu195212,370
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e-podatelna:
www.kraj-jihocesky.cz
Stránka4

bezúplatněVěcnébřemeno, právní účinkyzápisu ke dni 8' 4. 2015' Tento pozemek nebyl k 31. 12' 2015
přeúětovánna příslušnýanalytickýúčet031 0580 - Pozemky s břemeny, nenÍobsaŽen v inventurnímsoupisu AU
031 580k 31. 12.2015.
ziištěnÝnedostatekbv| odstraněn.
přijetÍopatřenÍk nápravěchyb a nedostatků
Zo ze dne 15.06.20.16NázeVooatření:
23,08,2016
opatřenísplněnodne:
Poois o|něníopatření:
Ke kontro|epřed|oŽenúčetní
dok|ad č. 16-007-00002ze dne 18'022016 přeúčtování
VB na ana|ýickýÚčetsU 031 Pozemkyve výši 43'414Kč'
opatřeníbv|ospIněno:Naoraveno.

D.

Závěr z přezkoumáníhospodařeníza rok 20í6

D.|'

Při přezkoumáníhospodařeníobce za rok 2016 podle$ 2 a $ 3 zákona č,.42ol20o4

sb.

+ by|y zjištěnychyby a nedostatky uvedenév ustanovení$ .|0 odst. 3 písm.c) zákona
ě' 42012004Sb., a to:
}

D.||'
-

působnostiúzemníhoce|kustanovených
Nedostatky,spočívající
v porušenípovinnostínebo překročení
předpisy:
zV|áštn
ímipráVními
- Neby|apodánapísemnáinformacepřezkoumávajícímu
orgánuo přijetíopatřeník nápravěchyb
a nedostatků
uvedenýchVe zprávě o Výsledkupřezkoumánihospodařenído ,l5 dnůod projednání
(porušení
povinnosti).
záVěrečného
účtu

Upozorněnína případnárizika, která lze dovodit ze zjištěnýchchyb a nedostatků,
která mohou mítnegativnídopad na hospodařeníúzemníhocelku v budoucnu:

pořádkovépokutyaŽ do Výše50 000,-Kčpři nedodrŽení
Rizikou|oŽení
povinnostiúzemního
ce|kuVyplývajícl
z s 14 zákona č' 42012004sb., o přezkoumáVánÍhospodařeníÚzemních samospráVnýchce|ků
a dobrovo|ných
svazkůobcí,Ve zněnípozdějších
předpisů
pominu|o- dne 30..l.2o.l7
vydánPříkázsp. zn.:
OEKO-PR10917lzdoel2.

D'||l.Poměrovéukazate|ezjištěnépři přezkoumáníhospodaření:
poh|edávek
a) podí|
na rozpočtu
Územního
celku
''....-...-....'..'
1,67%
b) podí|
záVazků
na rozpočtu
územního
ce|ku.'..'........'.'..
..'..''2,75%
c) podÍ|
zastaveného
majetkuna ce|kovém
majetkuÚzemního
ce|ku.....'............'...
o%
Přednízborovice,dne 13. brezna2017
Jménaa podpisykontro|orů
zÚčastněných
na přezkoumání
hospodaření:

lng.ZdeĎka Perníková

.
11
{iItyL}:t/}1t

pověÍenyťízením
kontro|or
pÍezkoumání

podpis kontro|orapověÍeného
Íízením
piezkoumání

/l,tt,

U Zimního
stadionu
Budějovice,
te|.:
386720111,fax 386359084
,1?5.212,379
T.Ě":r:
posta@kraj-jihocesky.cz,
e-podatelna:
www.rrai-iihocesky.cz
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Tato zpráva o výs|edkupřezkoumání:
K zjištěním
uvedenýmve zpráVěje
má pouzecharakternáVrhuzprávyo výsledkupřezkoumáníhospodaření.
a to
stanoviskove |hůtědo 15 dnúode dne převzetízpráVyo Výs|edkupřezkoumání,
moŽnépodatpísemné
zněním
zpráVy
okamŽikem
přezkoumání.
se
stáVá
konečným
TentonáVrh
pověřenémuřízením
kontro|orovi
V s 6 odst. 1 písm.d) ákona č. 42012004sb., o moŽnostipodání
|hůtystanovené
marnéhoup|ynutí
písemného stanoviska k dotčeným zjištěním' Kontro|or pověřený řízením přezkoumání můŽe
přÍpadě
de|ší.
stanovitIhůtu
V odůVodněném
subjektua
je vyhotovenaVe dvou stejnopisech,přičemŽse jeden steinopispředává zástupci kontro|ovaného
spisu'
se zak|ádádo přísIušného
druhýstejnopis
písemností
uvedenýchv pří|oze.
zpráVy'ie seznam přezkoumáVaných
nedí|nou
součástí
.
obce Přednízborovice o počtu6 stran Včetně
s obsahemzpráVy o Výs|edkupřezkoumáníhospodařéní
starostaobceJú|iusLoVás,
přílohyby|seznámendne.l3.3.2017ajejístejnopis
č-2 převza|dne& {i !,:1',,L
JUDr.
Že V kontro|ovaném
obdobíobec:
starostaprohIašuje,
- nehospodařiIa
státL.
s majetkem
- neruči|a
a právnickýchosob'
svýmmajetkemza závazky Íyzických
- nezastavi|amovitýa nemovitýmajetek,
- neuzavře|akupní,směnnousmIouvuo Výpůjčce
majetku,
týkající
se nemovitého
- neuzavře|a
úVěrunebo pŮjčkysm|ouvuo převzetíd|uhu nebo ručite|ského
sm|ouvuo přijetínebo poskytnutí
závazkt],smlouvuo přistoupenik závazku a smlouvuo sdruŽení,
- nekoupi|a
ani neproda|a
cennépapíry'obIigace'
- neuskutečniIa
vk|ady'
majetkové
. uskutečni|a
pouzeveřejné
zakázkyma|ého
rozsahu($ 12 odst'6 zák. č.137/2006
sb').
Poučéní:
'l
Uzemníce|ek'ie ve smys|uustanovenÍ
s 13 odst' písm.b) zákona ě, 42ol20o4sb.' povinenpřijmoutopatření
k nápravě chyb a nedostatkůUvedenýchV tétozpráVě o Výs|edkupřezkoumáníhospodařenía podat o tom
písemnouinformacipřezkoumáVajícímu
orgánu,a to nejpozdějido 15dnůpo projednání
tétozpráVyspo|use
záVěrečným
V orgánechúzemního
Účtem
ce|ku.
Územníce|ekje dáte Ve smys|uustanovenís 'l3 odst' 2 zákona č' 42ol2oo4sb., povinenV informacích
pod|e
,l3odst.1 písm.b) téhoŽzákonauvést|hůtu,
ustanovení
přezkoumávajícímu
Ve kterépodá přís|ušnému
orgánu
s
písemnouzprávuo p|něnípřijatýchopatřenía v této|hůtěpřís|ušnému
přezkoumáVajícímu
orgánuuvedenou
zoráVuzas|at.
Nesp|něním
těchtopovinnostÍ
se územní
ce|ekdopustísprávního
de|iktupod|eustanovení
s 14 odst.1 písm.b)
a c) zákona č.42012004sb. a za to se u|oŽíúzemnímu
ce|kupod|eustanovenís 14 odst.2 Ákona č'42ot2oo4
sb. ookutado VÝše50.000Kč.

JÚ|iusLovás,JUDr.
1.

starostaobce
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P ř í | o h ak e z p r á v ě o v Ý s I e d k u p ř e z k o u m á n íh o s p o d a ř e n íz a r o k 2 0 1 6 .
oisemnosti:
bV|VDřezkoumánV
hospodaření
Při ořezkoumání
Návrh rozpoětu
dá|kovýpřístupv době od 18.11.
o nd rok 20,16zveřejněnna úřednídesce izpůsobemumoŽňujícím
d o5 . 1 2 . 2 0 1 5 .
Rozpočtováopatření
. Prováděnana zák|adépověřeníZo ze dne 10.12'2014
obce
starostou
schvá|eno
o Roč. 1 ze dne 13.01.2016
. Ro č.2 ze dne 01'o3.2o16schvá|enostarostouobce
obce
starostou
o Ro č.3ze dne09.05.2016
schvá|eno
zo dne 15.06'2016
. Roč. 1.č'2,č'3 Vza|ona vědomí
o Ro č.4zédne 08.06'2016
RozpoětovývýhIed
. zpracovanýna |éta2015aŽ 2o2o
schvá|enýrozpočet
na po|oŽky
. na rok 2016 schvá|en zastupite|stvemobce dne 16.12.2015jako přebýkový (č|enění
a paragrafy).
závěrečnýúčet
dá|kový
. návrh závěrečného
účtuza rok 2015 zveřejněnna úřednídesce obce i způsobemumoŽňujícím
od
27,05.
za
rok
2015
v
době
přezkoumání
obce
hospodaření
přístupVčetnězprávy o výstedku
přijetí
nápravě
k
včetně
konkrétních
opatření
Výhrad,
15.06.2016
bez
V
Zo
dne
schvá|en
do 11.06.2016,
chyba nedostatků.
Bankovnívýpis
ze dne
dok|adč.16-801-00026
. z KB a.s. č. 1, obratze dne 18.01.2016
výdejve výši 570 Kč,účetní
příspěVkuVe výši 570 Kč.
za Účtování
18.01.2016Bankovnívýpis
. zKB a's.č.12 (Mojebanka)kred.p|atbaze dne 15.12.2016
ve výši30.000Kč- příjemdotaceprotoko|
ze dne 16.12.2016
Výpisuč'012 Účetní
dok|adč.16.801-00452
bankovniho
o zaúčtování
o zKBa.s. č.11deb.p|atba
42.992Kč-Úhradafaktury
ze dne 11'11.20.l6VeVýši
. protoko|
ve výši42.992 Kč'ěástka
Výpisuč.012 účetní
dok|adč..l6-801-00411
bankovního
o zaúčtování
Ve Výši30.000KčoznačenaUz.
Evidencepop|atků
. VedenaV e|ektronické
oodobě
Faktura
. Faktura č. 8116039'lze dne 29.4'2016 za Pc Acer, Včetněinsta|aceve výši 20.í83 Kč'účetní
dok|ad
- účetní
předpisa zaÚčtování
ze dne 02.05.20'16
do majetku
č' 16.001-00031
Faktura
. Faktura
dodavate|
studioModernas,.r.o,zahotovéč.5016068720zedne.l4.09.20í6vevýši
1.554Kč
dok|ademč 16-005.00086Ve výši .l'554 Kč'
za bateriis elektrickýmohřevem,zaÚčtovánoúčetním
544Kě Vodovodní
baterie,VPD č. 175 ze dne 15.09.2016za Vodovodní
bateriive výši,l.544Kč
zaúětován
účetním
dok|adem
č. 16.700-00175
ze dne 15.09.2016
Ve VÝši1.544Kč.
HIavníkniha
o H|avníknihasestavenák 31.12.2016
HIavníkniha
. sestavenáza obdobído 30.06.20'16
Inventurnísoupis majétkua závazkú
. Plán inventurze dne 29.11'2016,podpisovéVzory. |nventarizačnÍ
zpráVaza rok 2016ze dne 13'1'2017,
inventurní
soupisysestaven
ék 31'12.2o16.
odměňováníč|enů
zastupiteIstva
. PředloŽenprotoko|mzdy po Výpočtu
pro neuvo|něné
č|enyzastupite|stva
obce za období9/20'l6.
Pok|adnídok|ad
o PPD č,,171ze dne 29.08.2016za rekreační
pop|atekVe Výši1.785Kč
. VPD č.172ze dne 3í.08.2016
poštovné
vo|byVevýši,l40Kč
.
PPD č.173ze dne 12.09'2016pop|atek
odpadVe Výši553Kč
. VPD č.174zedne 'l3.09.2016
poštovné
Ve Výši.l5 Kč,
. VPD č.175ze dne í5.09.2016vodovodní
baterieve výši1.544Kč

U Zimníhostadionu1952t2,37076 České
Budějovice,
te|.:386 72o 111,fax:386 359 084
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e-podatelna:
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Pok|adnídok|ad
dok|adč. 16-700. VPD č. 331140ze dne 01.06.20í6za kýici a dárkovýkošVe Výši1.139Kč,účetní
Kč
ve Výši1.139
00140ze dne01.06.2016
dok|adč.16-700na dětskýden Ve Výši1.054Kč,Účetní
za občerstvení
o YPDč,.41t147
ze dne 04.06.2016
,l.054
Kč
Ve Výši
oo147ze dne 04.06.2016
dok|adč' .16-700o VPD č. 401146ze dne 04.06.2016za předmětypro dětskýden Ve Výši 372 Kč,účetní
ve Výši372 Kč
00146ze dne 04.06.2016
dok|adč 16-700-00150
Ve Výši 138Kč,účetní
. VPD č.43t15O
ze dne 10.06.2016za strunudo sekačky
Kč
ve výši 138
ze dne 10.06.2016
Pok|adníkniha(deník)
a pok|adní
k 30.06.2016
d|e rozvahysestavené
pok|adního
zůstatku
. odsouh|asena
a účetního
kontro|a
do
30.06.2016
knihyza období
Pok|adníkniha(deník)
. sestavena
za obdobído 31,12'2016
Pří|oharozvahy
. sestavenk 31.12.2016
Pří|oharozvahy
. sestavenák 30.6.2016
Rozvaha
. sestavenak 31.12.2016
Rozvaha
. sestavenák 30.06.2016
Účetnídok|ad
o Účetní
Vevýši 1.785Kč'
zedne 29.08.20,l6
dok|adč. 16-700-00171
.
Ve
Výši
140Kč
ze
dne
31'08.
2016
16-700.00172
č.
. č. 16-700.00'173
ve výši553Kč
ze dne 12.09.2016
.
ze dne.l3.09.2016
ve výši 15 Kč
č. .l6-700-00174
. č. 16-700-00175
ze dne 15.09.2016
ve VÝši1,544Kč
ÚčetnídokIad
předpisodpad'
o č..l6-004-0001
ze dne02.o1.2o16. Účetní
předpispsi
o č.,l6-004.0002
ze dne 02'01.2016 účetní
Účtovýrozvrh
. p|atný
prorok 2016
výkaz pro hodnoceníp|něnírozpočtu
. Fin2112M sestavenýk 30.06.2016
Výkaz pro hodnoceníplněnírozpočtu
C Fin2112M sestavenýk 31.12.2016
Výkaz zisku a ztráty
. sestavenk 31.12.2016
Výkaz zisku a ztráty
. sestavený
k 30.06.2016
smlouvy a da|šímateriá|yk poskytnutýmúče|ovým
dotacím
o Sm|ouvač. 1600667790ze dne 17.10.2016
ve výši570 Kč,obec jako dárce' Prevent gg z.Ú. jako
příjemce'
dotaceschvá|enavZo dne 18.11.2015
ve výši570 Kčs tím,Že VyÚčtování
vyuŽití
tétočástky
proběhnepo skončení
roku.Učetní
dok|adč.1601-000061
ze dne í8.01.20,l6,
účetní
dok|adč 'l6-007.
- opravnýúčetní
00006ze dne 23.08.2016
dok|ad,účetní
dok|adč.1612-000092
ze dne 31.12'2016
dotace dohad.
sm|ouvy a da|šímateriá|yk přijatým úče|ovým
dotacím
. Smlouva o poskytnutídotace č. sDo/oEzu.l15i16 ze dne 29'04.2016 na zpracováníprojektové
dokumentaceve VýŠice|kovýchuznate|nýchvÝdajŮ 42'992 Kč, dotace ve výši 30.000 KÓ rea|izace
dokončena
nejpozději
do 31..l0.2016.
. Čerpání
dotace:Fa ě. 20í6 firmaARBoRES cZ s.r.o.Písekze dne 3'l.1o.2o16
ve výši 42.992KčVč
DPH za PD .'Revita|izace
ze|eněVe spráVním
obvoduobce PředníZborovice''.
Účetnipředpis.dok|ad
č.1611-000025
ze dne 31.10.2016,
Protoko|
o zaúčtování
BV č.011 ze dne 1.l.11.2o'l6
účetn|
dok|ad
č'16-801-0041
1(Uz),účetní
dok|adč' 16-001-00076
ze dne 11.11'2016'Závěrečnázprávak vytičtování
dotaceze dne 1.l.,|'l.2016.
oznámenío poskytnutí
dotaceke dni 'l5''l2.2016,
finančni
vypořádání
těchto
poukázanýchprostředků
je shodnýs okamŽikempřijetífinančních
prostředků.
účetn.
dok|adč.1612.
000038ze dne 12.12.2016.účetní
předpis,účetní
dok|adč. 1612-oooo39
ze dne 16'12'2016
Ve VÝši
30.000Kč.
U Zimníhostadionu195212,370
76 České
Budějovice,
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SmIouvynájemní
. Nájemnísm|ouvauzavřená s Mys|iveckýmspo|kemZe|ánkyze dne o1'12'2016na pronájempozemku
parc.ě-22714a pozemkuparc.ě. 28112všev k.Ú. Přednízborovice.sm|ouvauzavÍenana dobuneurčitou.
Nájemnéstanovenove výši 2.000 Kč za kalendářnírok 2016 částka,poměrná ve výši 167 Kč bude
d|ezákonač.128l2oo0Sb.oobcích.
uhrazenado 30.března2017.sm|ouvaobsahujená|eŽitosti
zveřejněnézáměry o nak|ádánís majetkem
. Pronájempozemku parc.č- 22714a parc.č.281l v k.Ú, Přední zborovice zveřejněn na úřednídesce
dá|kovýpřístupV doběod 09.10.do 25.10.2016.
izpůsobem
umoŽňujícím
Dokumentacek veřejným zakázkám
. Postuppod|eVnitřní
směrniceVs 1/20.l3ze dne20.01'2013- č|'|||a)
- nabídková
. objednáVko\^ý
|istčís.4/2016
cenave Výši42.992Kč'
|nformaceo přijatýchopatřeních(zák' 42ol2o04Sb'' 32ol2o0,|sb.' apod.)
. doručena
na krajskýúřadJčkrajedne 2o.o7,2016
Vnitřnípředpisa směrnice
. směrnicek zadáVáníveřejnýchzakázek ma|éhorozsahuobec Přednízboroviceze dne 26'11'2011'
Vnitřnípředpisa směrnice
o Vnitropodnikové
směrnicep|atné
k 31,12'2016
. směrnicek Vedenípok|adnybodpok|adnÍ
|imity
Zápisy z iednánízastupite|stvavčetněusnesení
. ze dne 18'11.2015- usnesenío poskýnutídotaceVe Výši570 Kč, po skončéní
proběhnevyhodnocení
tétočástky
VyuŽití
. usnesenío schvá|ení
o ze dne 15.6.2016
účetní
závěrkyza rok 2015'usnesenío schvá|ení
záVěrečného
zprávyo Výs|edkupřezkoumáníhospodaření
účtu
a projednání
- usnesení
. zedne 16.12'20,|6
o schvá|enÍ
rozoočtu
na rok 2016
jednání
zápisy z
zastupiteIstva
včetněusnesení
. ze dne03.11'20.l4.stanovení
odměnzastuoite|ům
. zedne 15''11.2016pronájmupozemků
schvá|ení
MS Ze|ánky,nájemné
stanovenove výši2.000Kč
zp|ávy o p|něnípřijatých opatření(zák. 42012004sb.,320/200ísb.' apod.)
. zprávao plněnípřijatých
opatření
doručena
na KrajskýúřadJihočeského
krajedne 13.03.2016.
úěetní
závěrkaobce
. Účetní
protokol
závěrkaschvá|enavzo dne 15.06.2016,
o schvá|ení
účetní
záVěrkvze dne 15.06.2016.
Účetní
dok|adč.'16-007-0005
ze dne 15.06.2016.
Zápis z jednánífinančního
výboru
o Zápis zjednáníÍinančního
Výboruobce Přednízboroviceze dne 29'12.2016
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