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Sp. zn.: OEKO-PŘ 77771/2018/hakr                                           stejnopis č. 2 
 

 

 

Z p r á v a  o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 

obce Přední Zborovice, IČO 00667790 

 

 

 
Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech:  
3. října 2018 jako dílčí přezkoumání 
9.dubna 2019 jako konečné přezkoumání 
 

 
Přezkoumání hospodaření obce Přední Zborovice za rok 2018 ve smyslu ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., 
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších 
předpisů, bylo zahájeno dne 19.07.2018 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného 
oznámení. 

 
 

Přezkoumané období od 1.1.2018 do 31.12.2018. 

 

  
Přezkoumání vykonala: 

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Jana Hůlková 

 

 
Pověření k přezkoumání podle § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad 
Jihočeského kraje pod č. 667/2018/OEKO-PŘ dne 20.07.2018.   

 

 
Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem. 

 

Při přezkoumání byli přítomni:  Josef  Kubovec, MBA – starosta 

Mgr. Tomáš Bursa – místostarosta 
Martina Hrušková – předsedkyně kontrolního výboru 
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Předmět přezkoumání: 

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 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. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje 
povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.  

Poslední kontrolní úkon, tj. ukončení kontroly na místě byl učiněn dne 09.04.2019, 12:00. 

 

A.  Výsledek dílčích přezkoumání 

 

A.I.  Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2018 

nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky. 

 

A.II.  Chyby a nedostatky nenapravené z dílčích přezkoumání nebo zjištěné 
při konečném přezkoumání za rok 2018 

 

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení 
§ 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. 

 

 Přehled nenapravených chyb a nedostatků méně závažného charakteru podle 
ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 
odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.): 

 

1. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem 

Porušení právního předpisu:  

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 

Ustanovení: § 30 odst. 1 

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:  

Skutečné stavy majetku a závazků nebyly zaznamenány v inventurních soupisech. 

Popis zjištěné chyby a nedostatku:  

Obec pořídila stůl na stolní tenis v pořizovací hodnotě 19.764,00 Kč (DFA č. 180102424 ze dne 17.09.2018, 
bankovní výpis č. 9, obrat ve výši 19.764,00 Kč ze dne 14.09.2018). K 31.12.2018 nebylo provedeno zařazení 
majetku do užívání na účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek. 

Nedostatek nebyl do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněn: neodstraněn 
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B.  Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky 

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny v členění 
podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:  

 

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se 
rozpočtových prostředků  

- přezkoumán: Ano 

2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů  

- přezkoumán: Ano 

Obec nezřídila žádné fondy. 

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

- přezkoumán: Ano 

Obec neprovozuje podnikatelskou činnost. 

4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě 
smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo 
fyzickými osobami  

- přezkoumán: Ano 

Obec nesdružila žádné prostředky. 

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

- přezkoumán: Ano 

6. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu 
a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv  

- přezkoumán: Ano 

Obec nepřijala do rozpočtu tyto prostředky. 

7. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům 
krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám  

- přezkoumán: Ano 

8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku  

- přezkoumán: Ano 

9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek  

- přezkoumán: Ano 

Obec nehospodaří s majetkem státu. 

10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů 
přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu  

- přezkoumán: Ano 

11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi  

- přezkoumán: Ano 

12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob  

- přezkoumán: Ano 
Obec neručí za závazky těchto osob. 

13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob  

- přezkoumán: Ano 

Obec nemá zastavený majetek. 
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14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku  

- přezkoumán: Ano 

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

- přezkoumán: Ano 

 

 

C.  Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných 
v předchozích letech 

 
C.I.  Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech 

nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
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D.  Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2018 
 

 

D.I.  Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 

Sb.  

 byla zjištěna chyba, která nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 
písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a to: 

 Skutečné stavy majetku a závazků nebyly zaznamenány v inventurních soupisech. 
 

 

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, která 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  ....................................................  0,27 % 
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku  .........................................................  2,87 % 
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku  ............................  0 % 
 
 

D.IV.      Výrok o výši dluhu územního celku:  
 
Dluh územního celku nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. 
 
Výše dluhu územního celku: 0,00 Kč 
60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 928 118,08 Kč 

 

 

 
Přední Zborovice, dne 9.dubna 2019 
 

 

 

 
Jméno a podpis kontrolorky zúčastněné na přezkoumání hospodaření: 

 

 

 

Jana Hůlková 
…………………………………………. 

kontrolorka pověřená řízením přezkoumání 
 

 

…………………………………………….. 
podpis kontrolorky pověřené řízením 

přezkoumání 
 

 

 

 

 

 

  
Tato zpráva o výsledku přezkoumání: 
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- 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 č. 420/2004 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 Přední Zborovice o počtu 10 stran včetně 

přílohy byl seznámen dne 09.04.2019 a její stejnopis č. 2 převzal dne 09.04.2019  starosta obce 

Josef Kubovec, MBA.  

 
Poučení: 
 
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 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, 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. 420/2004 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. 420/2004 Sb. a za to lze uložit územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. 
pokutu do výše 50.000 Kč. 
 
 
 

Josef  Kubovec, MBA 
…………………………………………. 

starosta obce 
 

…………………………………………. 
podpis  
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Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodařen í za rok 2018.   
 
Doklady a jiné materiály využité při přezkoumání: 
 
Návrh rozpočtu 

 zveřejnění na internetových stránkách ÚC: 14.12.2017 
Rozpočtová opatření 

 Delegace pravomocí k provádění rozpočtových opatření (§ 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů – schváleno usn. ZO č. 4 dne: 10.12.2014, bod. 4 

 Rozpočtová opatření č. 1 až č. 6 schválena starostou obce a zveřejněna na internetových stránkách obce 
v zákonném termínu 

Schválený rozpočet 

 schválení rozpočtu na rok 2018 usnesením ZO č. 4 dne: 29.12.2017 – rozpočet je schválený jako 
schodkový: P: 1.488.300,00 Kč, V: 3.166.000,00 Kč, F: pol. 8115: 1.677.700,00 Kč 

 Zveřejnění – internetové stránky ÚC: 29.01.2018 
Střednědobý výhled rozpočtu 

 na roky 2018 až 2025, zveřejnění na internetových stránkách ÚC: 21.06.2018 
Závěrečný účet 

 Návrh závěrečného účtu (NZÚ): 

 – zveřejnění – internetové stránky ÚC: 13.06.2018 

 – projednání ZÚ: usnesení ZO č. 6 ze dne: 21.06.2018 

 – výrok:  souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad 

 – zveřejnění schváleného ZÚ – internetové stránky ÚC: 21.06.2018 
Faktura 

 Pořízení DDHM (028): 

 DFA č. 180102424 ze dne 17.09.2018, dodavatel: DOMAFIT FITNESS, s.r.o., Jeneč u Prahy, označení 
dodávky: tenisový stůl, celkem k úhradě: 0,00 Kč (odečet uhrazené zálohy č. 180800440 ze dne 
13.09.2018 ve výši 19.764,00 Kč) 

 Předpis závazku a úhrada (558/321): UD č. 1809-000022 ze dne 17.09.2018, 19.764,00 Kč 

 Úhrada závazku: BV č. 9, debetní obrat ve výši 19.764,00 Kč ze dne 14.09.2018 – UD č. 18-801-00349 ze 
dne 14.09.2018 (par. 3399/5137) 

Faktura 

 Pořízení DDHM (028): 

 DFA č. 201800023 ze dne 28.06.2018, dodavatel: Mikuláš Bilík, Přední Zborovice, označení dodávky: 
sečení travnatých ploch k 01.07.2018 za 4.000,26 Kč vč. DPH a výroba dřevěného sezení ke zborovickým 
lípám za 5.549,79 Kč, celkem k úhradě: 9.550,10 Kč 

 Předpis závazku (518, 558 + 028): UD č. 1806-000014 ze dne 28.06.2018, 4.000,28 Kč (518) a 5.549,79 
Kč (558,028) 

 Úhrada závazku: BV č. 6, debetní obrat ve výši 9.550,10 Kč ze dne 29.06.2018 – UD č. 17-801-00260 
ze dne 29.06.2018 

Faktura 

 Nákup ostatních služeb 

 DFA č. 201800016 ze dne 11.05.2018, dodavatel: Mikuláš Bilík, Přední Zborovice, označení dodávky: 
sečení travnatých ploch k 11.05.2018 dle smlouvy o dílo, celkem k úhradě: 4.440,00 Kč 

 Předpis závazku (518) – UD č. 1805-000024 ze dne 11.05.2018, 4.440,00 Kč 

 Úhrada závazku – BV č. 5, debetní obrat ve výši 4.440,00 Kč ze dne 14.05.2018 – UD č. 18-801-00212 
ze dne 14.05.2018 (par.3745/pol.5169) 

  

 DFA č. 180025 ze dne 04.06.2018, dodavatel: Pártys s.r.o., Nihošovice, označení dodávky: pronájem 
skákacího hradu, celkem k úhradě: 2.400,00 Kč 

 Předpis závazku (518) – UD č. 1806-000006 ze dne 04.06.2018, 2.400,00 Kč 

 Úhrada závazku – BV č. 6, debetní obrat ve výši 2.400,00 Kč ze dne 11.06.2018 – UD č. 18-801-00237 
ze dne 11.06.2018 (par.3399/pol.5169) 

  

 DFA č. 11800072 ze dne 30.11.2018, dodavatel: EFEKT Písek s.r.o.,  označení dodávky: SW práce, 
celkem k úhradě: 7.357,00 Kč 

 Předpis závazku (518) – UD č. 1812-000014 ze dne 30.11.2018, 7.357,00 Kč 
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 Úhrada závazku – BV č. 12, debetní obrat ve výši 7.357,00 Kč ze dne 14.12.2018 – UD č. 18-801-00085 
ze dne 14.12.2018 (par. 6171/pol.5169) 

  

 DFA č. 180100097 ze dne 19.09.2018, dodavatel: JUDr. Jiří Šmrha ml., advokát, Strakonice, označení 
dodávky: právní služby, celkem k úhradě: 72.484,00 Kč (příloha faktury - vyčíslení dosavadních nákladů 
řízení ve věci u Okr. soudu ve Strakonicích pod sp. zn. 7 C 296/2014 - stav ke dni 19.09.2018) 

 Předpis závazku (518) – UD č. 1809-000021 ze dne 19.09.2018, 72.484,00 Kč 

 Úhrada závazku – BV č. 9, debetní obrat ve výši 72.484,00 Kč ze dne 19.09.2018 – UD č. 18-801-00351 
ze dne 19.09.2018 (par. 6171/pol.5166) 

Faktura 

 Opravy 

 DFA č. 2018-05 ze dne 11.04.2018, dodavatel: Vondrys Jan, Radošovice, označení dodávky: pronájem 
montážní plošiny, celkem k úhradě: 1.204,00 Kč 

 Předpis závazku (511) – UD č. 1804-000002 ze dne 11.04.2018, 1.204,00 Kč 

 Úhrada závazku – BV č. 4 debetní obrat ve výši 1.204,00 Kč ze dne 12.04.2018 – UD č. 18-801-00160 
ze dne 12.04.2018 

  

 DFA č. 1318 ze dne 23.04.2018, dodavatel: Miroslav Holin, Nišovice, označení dodávky: oprava veřejného 
osvětlení, celkem k úhradě: 3.009,00 Kč 

 Předpis závazku (511) – UD č. 1804-000070 ze dne 20.04.2018, 3.009,00 Kč 

 Úhrada závazku – BV č. 4 debetní obrat ve výši 3.009,00 Kč ze dne 26.04.2018 – UD č. 18-801-00187 
ze dne 26.04.2018 (par.3631/pol.5154) 

Faktura 

 Služby 

 DFA č. FV1803716 ze dne 15.03.2018, dodavatel: ALIS spol. s r. o., označení dodávky: roční udržovací 
poplatek, celkem k úhradě: 5.748,00 Kč 

 Předpis závazku – UD č. 1804-000003 ze dne 16.04.2018, 5.748,00 Kč 

 Úhrada závazku – BV č. 4 debetní obrat ve výši 5.748,47 Kč ze dne 19.04.2018 – UD č. 18-801-00170 
ze dne 19.04.2018 

Faktura 

 DFA č. 171159 ze dne 05.01.2018, dodavatel: Technické služby Strakonice s. r. o., označení dodávky: 
svoz odpadu za měsíc prosinec, celkem k úhradě: 3.835,00 Kč 

 Předpis závazku: UD č. 18012-000024 ze dne 01.01.2018 (518) 

 Úhrada závazku: BV č. 1, debetní obrat ve výši 3.835,00 Kč (par.3722/pol.5169) 
Faktura 

 DFA č. 667790 ze dne 31.01.2018, členský příspěvek SMSČR (pevná částka 2.000,00 Kč + příspěvek 
2,00 Kč na občana, celkem k úhradě: 2.170,00 Kč 

 Předpis členského příspěvku – UD č. 1802-000001 ze dne 31.01.2018 (572/345) 

 Úhrada členského příspěvku – BV č. 2, debetní obrat ve výši 2.170,00 Kč ze dne 08.02.2018 – UD č.       
18-801-00065 ze dne 08.02.2018 (par. 6171/pol. 5229) 

Faktura 

 Pořízení dlouhodobého majetku (stavba) 

 DFA č. 2018/37 ze dne 15.03.2018, dodavatel: PasProRea s. r. o., Holkov, označení dodávky: autobusová 
zastávka, celkem k úhradě: 55.273,00 Kč 

 Předpis závazku (042): UD č. 1803-000006 ze dne 15.03.2018, 55.273,00 Kč 

 Úhrada závazku: BV č. 3 debetní obrat ve výši 55.273,00 Kč ze dne 19.03.2018 – UD č. 18-801-00112 
ze dne 19.03.2018 (par.2219/pol.6121) 

Faktura 

 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi: 

 DFA č. 11800035 ze dne 19.06.2018, dodavatel: EFEKT Písek s.r.o., označení dodávky: SW práce, 
celkem k úhradě: 3.171,00 Kč 

 Předpis závazku: UD č. 1806-000011 ze dne 19.06.2018, 3.171,00 Kč (518) 

 Úhrada závazku: BV č. 6, debetní obrat ve výši 3.171,00 Kč ze dne 20.06.2018 – UD č. 18-801-00261 
ze dne 29.06.2018 (par.6171/5169) – upozornění na nesprávné zatřídění výdaje (správně pol. 5168  

Hlavní kniha 

 12/2018 
Hlavní kniha 

 k 31.08.2018 
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Inventurní soupis majetku a závazků 

 k 31.12.2018 

 Plán inventur ze dne 06.12.2018 

 Inventarizační zpráva za rok 2018 ze dne 31.01.2018 

 Podpisový vzor ze dne 06.12.2018 

 Přehled inventarizačních soupisů 

 Inventurní soupisy: 

 018, 019, 021, 022, 028, 031, 042, 069, 078, 079, 081, 082, 088, 231,261, 311, 314, 321, 331, 337, 342, 
373, 374, 378, 388, 389, 401, 403, 901, 902 

Kniha došlých faktur 

 za rok 2018 
Kniha odeslaných faktur 

 za rok 2018 
Odměňování členů zastupitelstva 

 Počet obyvatel k 01.01.2018: 90, tj. do do 300 obyvatel 

 Zápis z jednání ZO ze dne 29.10.2018 - usn. č. 6: zvolení neuvolněných zastupitelů 

 Zápis z jednání ZO ze dne 07.11.2018 – schválení odměn členům ZO: 

 starosta: 14.000,00 Kč (do funkce zvolen 29.10.2018 - od tohoto data má nárok na odměnu ve výši 0,3 
násobku výše odměny, která by náležela uvolněnému členovi zastupitelstva obce ve funkci starosty) 

 místostarosta: 14.000,00 Kč 

 předsedkyně KV: 2.190,00 Kč 

 předseda FV: 2.190,00 Kč 

 člen výboru (zastupitel): 1.825,00 Kč 

 --- 

 Protokol mzdy za období 11/2018: os. č. 35, 36, 4, 40, 46 
Pokladní kniha (deník) 

 za rok 2018 
Příloha rozvahy 

 k 31.08.2018 
Příloha rozvahy 

 k 31.12.2018 
Rozvaha 

 k 31.08.2018 
Rozvaha 

 k 31.12.2018 
Účetní doklad 

 Nájemné 

 UD č. 1805-000057 ze dne 01.05.2018 – předpis nájemného za pozemek Martan, 904,00 Kč (315,603) 

 Inkaso nájemného: BV č. 5, kreditní obrat ve výši 904,00 Kč ze dne 15.085.2018 – UD č. 18-801-00216 
ze dne 15.05.2018 (par.3639/pol.2131) 

Účetní doklad 

 Vratka dotace:  

 UD č. 18-801-00056 ze dne 01.02.2018, 8.213,00 Kč (ozn. UZ: 98071) 
Účetnictví ostatní 

 Podklady pro schválení účetní závěrky obce: 

 Rozvaha k 31.12.2017 

 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017 

 Příloha k 31.12.2017 

 Inventarizační zpráva ze dne 31.01.2017 – nebyly zjištěny žádné inv. rozdíly 

 Zpráva o výsledku PH obce za rok 2017 ze dne 09.05.2018 

 Zpráva o výsledcích finančních kontrol ze dne 11.02.2018 

  

 Schválení účetní závěrky  –  usn. ZO č. 5 a 6, bod 3., 4., 5 ze dne 21.06.2018 

 Protokol o schválení účetní závěrky obce ze dne 20.06.2018 

 Protokol o uskutečněném přenosu (stavová zpráva) do CSÚIS: ze dne 09.07.2018 
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 Převedení výsledku hospodaření z účtu 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 
Výsledek hospodaření předcházejících účetních období – UD č. 1806-000061 ze dne 21.06.2018, zisk 
ve výši: 99.760,79 Kč 

Účtový rozvrh 

 za rok 2018 
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 

 k 31.08.2018 
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 

 k 31.12.2018 
Výkaz zisku a ztráty 

 k 31.08.2018 
Výkaz zisku a ztráty 

 k 31.12.2018 
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím 

 Neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním volby prezidenta 

 Čerpání dotace: 

 Paragraf 6118/pol. 5139 Nákup materiálu j. n. – rozpočet po změnách: 1.695,00 Kč, výsledek od počátku 
roku: 1.695,00 Kč 

 DFA č. 210180016 ze dne 24.01.2018, dodavatel: OLYMPIA PAPÍR s.r.o, označení dodávky: materiál, 
celkem k úhradě: 1.695,00 Kč  

 Předpis závazku: UD č. 1801-000029 ze dne 24.01.2018 (501) 

 BV č. 1, debetní obrat ve výši 1.695,00 Kč ze dne 26.01.2018 – UD č. 18-801-00038, 1.695,00 Kč (ozn. UZ 
98008) 

  

 Paragraf 6118/pol. 5175 Pohoštění – rozpočet po změnách: 1.660,00 Kč, výsledek od počátku roku: 
1.1.614,95 Kč 

 DFA č. 26000025170 ze dne 13.02.2018, dodavatel: Lidl stravenky v. o. s., stravenky – 20 ks/75,00 Kč/1 
ks, celkem k úhradě: 1.614,95 Kč 

 Předpis závazku – UD č. 1802-000005 ze dne 13.02.2018 (513) 

 Úhrada závazku – BV č. 2, debetní obrat ve výši 1.614,95 Kč ze dne 13.02.2018 – UD č. 18-801-00066 
ze dne 13.02.2018 (1.560,00 Kč s ozn. UZ: 98008, par. 6118/pol. 5175 a 54,95 Kč bez ozn. UZ) 

Dokumentace k veřejným zakázkám 

 Směrnice č, 1/2018 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí Přední Zborovice, účinnost: 
13.12.2017 

 Všechny zakázky provedené ke dni dílčího PH spadají do kategorizace zakázek, u nichž výše hodnoty 
zakázky činí částku 200.000,00 Kč bez DPH a tudíž, dle vnitřní směrnice (čl. 4) přísluší právo zadat 
zakázku starostovi obce. 

 

 


