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KRA]SKY URAD

JIHočEsrÝ rnn:

Odbor ekonomický
Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
U Zimního stadionu I952l2
37O 76 ČeskéBudějovice
spisová značka: orro-pŘ

54r63/2019/hakr

Zpráva

stejnopis č, 2

o výsledku ořezkoumání hospodaření za rok 2019

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku dne O8,08.2019 jako dílčípřezkoumání
a na Krajském úřadu Jihočeskéhokraje dne 26.03. 2020 jako konečnépřezkoumání

Přezkoumání hospodaření obce Chobot za rok 2O19 ve smyslu ustanovení § 42 zákona č. 12812000 Sb.,

o obcích (obecní zřízení),ve

znění pozdějších předpisů,

av

souladu se zákonem č. 42012004 Sb.,

o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění
pozdějšítch předpisů, bylo zahájeng dne 23,07.2019 Krajslcým úřadem Jihočeskéhokraje

doručením písemného oznámení.

Přezkoumané období od 01.01.2019 do 31.t2.2O19.

Přezkoumání vykonalal

-

kontrolorka pověřená řízenímpřezkoumání: RůženaKaňková

Pověřeníkpřezkoumánípodle§5zákonaě.42O|2OO4Sb.a§4a§6zákonač.255/2012Sb.

vydal Krajský úřad Jihočeskéhokraje pod č. 544l2ilírgIOEKO-PŘ dne 18.07.2019.

Konečnépřezkoumání hospodaření bylo provedeno v podmínkách mimořádných opatření, vyvolaných

vyhlášením nouzového stavu na územíČeskérepubliky, s využitímpostupu doporučeného Ministerstvem
financí, Odbor
Centrální harmonizační jednotka, z podkladů předávaných územními celky
na elektronických nosičícha konzultovaných dálkovou formou.
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Přezkou mání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni:

Miloš Kadlec - starosta
zdeňka Maršíková - účetní
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předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. L a 2 zákona
č, 42012004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.
Při posuzování jednotlirných právních úkonůse vychází ze znění právních předpisů platných ke dni
uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které
se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.
Poslední kontrolní Úkon, kter"ým byla kontrola inventurního soupisu účtu261, byl učiněn dne 20. 3.2020.

A.

VýsIedek dílčíchpřezkoumání

A.I.

Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčíchpřezkoumání za rok 2O19

1.

/v členěnípodle předmětu přezkoumání hospodaření ustanovení § 2 odst. 1 a odst. 2/
Ustanovení § 2 odst, 2 písm. h) účetnictvívedenéúzemním celkem
Porušení právního předoisu

:

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

UstanovenÍ:§6odst.L
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
Účetní případy nebyly zachyceny účetnímidoklady.
Popis zjištěné chybv a nedostatku:

Obec pořídila prŮtokový ohřívač vody za cenu 4.380,00 Kč. Bylo zaúčtováno účetnímdokladem
Č. 19-701-00022ze dne 15. 3.20L9, Částka 4.380,00 KČ. Kontrolou obratů v hlavní knize k 30. 6. 2019
bylo zjiŠtěno, Že k 30. 6, 2019 nebyl zařazen na majetkový účet028 Drobný dlouhodobý hmotný
majetek.

ziištěný nedostatek bvl odstraněn.
Popis plnění

opatřenÍ:

Kontrolou provedené inventarizace účtu028 Drobný dlouhodobý hmotný
majetek k 31. 12. 2019 bylo zjištěno, že ohřívačvody je veden v účetnictví,

v

inventarizaci

s

identifikátorem ZB248 pod názvem ohřívačvody,

PC 4.380,00 KČ, zařazen 15.03.2019.

Ooatření bylo splněno: Naoraveno,

A.II.

Chyby a nedostatky nenapravené z dílčíchpřezkoumání nebo zjištěnépři konečném
přezkoumání za rok 2O19

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení §
odst. 3 písm. c) zákona č. 42O|2OO4 Sb.

t0

§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 42012004 Sb. (v členěnípodle ustanovení § 2 odst. I a 2 zákona
č.420l200a Sb,):
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1.

Ustanovení§ 2 odst. 2 písm. h) účetnicWívedenéúzemním celkem
Porušení právního předpisu:
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějšíchpředpisů
UstanovenÍ: § 30 odst. 1 a 4
Charakteristika zjištěné chybv a nedostatku:
Skutečnéstavy majetku a závazků územního celku nebyly zjištěny,
Popis ziištěnéchyby a nedostatku:

Inventarizace ÚČtu 031 Pozemky ke dni 3I.L2.20L9 byla doložena rnýpisem z katastru nemovitostí k datu

24.0I.20z0.

Nedostatek nebv! do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněn: neodstraněn

B.
podle

Oblasti přezkoumání, u ktených nebvlv ziištěnv chyby a nedostatkv
ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 42012004 Sb., které jsou uvedeny v členěnípodle

ustanovení § 2 odst. t a 2 uvedeného zákona:

1.

2.

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmůa
rozpoftových prostředků

r,nýdajů rozpočtu

včetně peněžníchoperací, týkajícíchse

- přezkoumán: Ano
Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace. týkaiír:í se tvorbv a použití peněžních fondů
- přezkoumán: Ano
Obec netvoří peněžní fondy.

3.

4,

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a rnýnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
Obec neprovozuje podnikatelskou činnost.

§ 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace. túkaiícíse sdružených prostředků vynakládaných
základě smlouvy mezi dvěma nebo více územnímicelky, anebo na základě smlouvy s jinými

Ustanovení
na

právniclcými nebo fuzickými osobami
- přezkoumán: Ano

5.
6.
7.

Obec neuzavřela smlouvu týkajícíse sdružených prostředků.
Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finančníoperace, týkaiírcí se cizbh zdroiů ve smyslu orávnírch předpisů
o účetnicwí
- přezkoumán: Ano

Ustanovení § 2 odst, 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poslqrtnuÝmi z Národního fondu

a s dalšímiprostředky ze zahraničíposkytnuÝmi na základě mezinárodních smluv
- přezkoumán: Ano

Ustanovení § 2 odst. 1 oísm. 9) vyúčtovánía Woořádání finančních vztahů ke státnímu rozpo&u,
k rozpočtůmkrajů, k rozpočtům obcí. k jiným rozpočtům.ke státním fondům a k dalším osobám
- přezkoumán: Ano

identifikátor DS:
e-podatelna:

kdib3rr
posta@kraj-jihocesky.cz

tel:
fax:

38672O III
386 359 069

IČ:

70890650

DlČ: cz7o89o65o

Stránka 3 z 9

Sp. zn.; oEKo-PŘ 54763l2O19lhakr

8,

9.

Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládánía hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
- přezkoumánl Ano
Vzhledem k mimořádným okolnostem, omezeným pracovním kapacitám a nízkévnímanérizikovosti
daného předmětu nebyl předmět přezkoumání podroben detailnímu prověřování. Detailní prověření
tohoto předmětu přezkoumání bude provedeno v závislosti na posouzení jeho rizikovosti v přĚtítch
obdobích. V rámci základního posouzenípředmětu nebyly shledány chyby a nedostatky.

Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání
celek

a hospodaření s majetkem státu, s nímžhospodaří

územní

- přezkoumán: Ano
Obec nehospodaří s majetkem státu.

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

s

rnýiimkou úkonů

- přezkoumán: Ano
,1,1.

Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazkŮ a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano

12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručeníza závazky ffziclcých a právnických osob
- přezkoumánl Ano
Obec neručíza závazky fyziclcých a právnických osob.
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování moviÝch a nemoviÝch věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumánl Ano
Obec nemá zastavený majetek ve prospěch třetích osob.
14. Ustanovení§ 2 odst. 2 písm. g) zřizovánívěcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano

Dle účtovéhorozvrhu r. 2019 bylo zjištěno, že věcná břemena jsou vedena odděleně na příslušných AÚ
k s SÚ účtu031 pozemky.
Vzhledem k mimořádným okolnostem, omezeným pracovním kapacitám a nízkévnímanérizikovosti
daného předmětu nebyl předmět přezkoumání podroben detailnímu prověřování. Detailní prověření
tohoto předmětu přezkoumání bude provedeno v závislosti na posouzení jeho rizikovosti v přĚtích
obdobích. V rámci základního posouzení předmětu nebyly shledány chyby a nedostatky.
15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příimůza poslední
4 rozpočtové roky podle právního oředpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost
- přezkoumán: Ano

C.I.

Při přezkoumání hospodaření územníhocelku v předchozích letech

byly zjištěny následujícíchyby a nedostatky:
Charakteristika zjiŠtěnéchyby a nedostatku:
Skutečnéstavy majetku a závazků nebyly zaznamenány v inventurních soupísech.
Popis zjištěné chvbv a nedostatku:

Kontrolou inventurního soupisu účtu031 - Pozemky ke dni 31.12.2018 a analytické předvahy za období
L2l20L8 bylo zjištěno, že zůstatek analytického účtu031 0300 v inventurním soupisu je ve rnýši 3.L20,79 Kč
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a v analytické předvaze ve uýši 2.787,62 Kč, dále zůstatek analytického úČtu031 0500 v inventurním soupisu
je ve výši 280.169,28 Kč a v analytické předvaze ve rnýši 280.502,45 KČ.

Celkouý stav účtu031 v inventurním soupisu je shodný s konečným stavem účtu031 uvedeným v předvaze
k 31,12.2018.

Ziištěný nedostatek bvl odstraněn.
přijetí opatření, ZO ze dne L2. 4.2019
Název opatření:
Opatření splněno dne:
3t.L2.20t9
Popis plněníopatření:
Kontrolou inventurního soupisu účtu031 Pozemky ke dni 3I.L2.20I9
a analytické předvahy za období I2l20L9 bylo zjištěno, že zůstatky analytických účtů031 0300 a 031 0500
v inventurních soupisech souhlasíse zŮstatky AU 031 0300 AU 031 0500 v analytické předvaze. Celkový stav
úČtu031 Pozemky v inventurním soupisu je shodný s konečným stavem účtu031 Pozemky uvedeným
v předvaze k 31. 12. 2019, Vzniklé rozdíly AU pozemky byly přeúčtoványúčetnímdokladem č. 19-007-00064

zedne L12.20L9.

Ooatření bylo solněno: Napraveno.

D.

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2019

D.I.

Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 podle § 2 a § 3 zákona č.42012004 Sb.

+

byly zjiŠtěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10

odst. 3 písm. c) zákona ě.42O|2OO4 Sb., a to:

D.II.

Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,
která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnul
Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad
na hospodařeníúzemního celku v budoucnosti.

D.Iil.

Poměrové ukazatele zjištěnépři přezkoumání hospodaření:

.........
,........

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
.,.,.,,.,. 0
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
5,07
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ......,....,.......,.,..,. 0

D.IV.

o/o
o/o
o/o

Výrok o výši dluhu územního celku:

Dluh územního celku

nepřekročil60

o/o

průměru jeho přfrmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Výše dluhu územního celku: 0,00 Kč
60 o/o prŮměru jeho příjmŮ za poslední4 rozpočtové roky: 704 097,58 KČ
ČeskéBudějovice, dne 26. bYezna2020

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněnýchna přezkoumání hospodaření:

d4ž.*J

Růžena kaňková
kontrolorka pověřená řízenímpřezkoumá
identifikátor DS:
e-podatelna:

kdib3rr
posta@kraj-jihocesky.cz

n

podpis kontrolorky pověřené řízen ím přezko umá

í
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n

í
70890650

DIČ; cz7o89o65o

Stránka 5 z 9

Sp. zn,: oEKo-PŘ 54763l2019lhakr

Tato zpráva o výsledku ořezkoumání:
- má pouze charakter návrhu zprávy o rnýsledku přezkoumání hospodaření. K zjištěním uvedeným
ve zprávě je možnépodat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne převzetí zprávy o výsledku
přezkoumání, a to kontrolorovi pověřenému řízenímpřezkoumání, 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 písemnéhostanoviska k dotčeným zjištěním. Kontrolor pověřený

-

řízením přezkoumání můžev odůvodněnémpřípadě stanovit lhůtu delší.

je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemžse jeden stejnopis předává zástupci

kontrolovaného

subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušnéhospisu.
nedílnou součástí zprávy je seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání, které jsou
uvedené v příloze.
s obsahem zprávy o rnýsledku přezkoumání hospodaření obce Chobot o počtu 9 stran včetně přílohy
byl seznámen telefonicky dne 26.03.2020 a její stejnopis č. 2 převzal dne ........,.....,..,,.. starosta obce
Miloš Kadlec.

Poučení:
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 42O|ZOO4 Sb., povinen přijmout
opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodařenía podat
o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy
spolu se závěrečným účtemv orgánech územního celku.
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 42O|2OO4 Sb., povinen v informacírch podle
ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhožzákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnémupřezkoumávajícímu
orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu
uvedenou zpr ávu zaslat.
Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c)
zákona Č. 42012004 Sb. a za to lze uloŽit územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 42012004
Sb. pokutu do výše 50.000 Kč.

Miloš kadlec
podpis

starosta obce

identifikátor DS:
e-podatelna:

kdib3rr
posta@kraj-jihocesky,cz

tel:

fax:

386 720 IIL
386 359 069

tč:

70890650

DIČ: cz7089065o

Stránka 6 z 9

Sp. zn.: oEKo-PŘ 54l63l2Ol9lhakr
Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok

2019.

Doklady a jiné materiály využitépři přezkoumání:

Návrh rozpočtu

o

]lit rok 2019 zveřejněn od 30. 10. 2018 do 28. 12. 2018

.

opatření, přúmy bez omezení, rnýdaje do rnýše 150.000,00 Kč
RO č. 1 schváleno starostou dne 8. 2. 20L9, na vědomí ZO dne 1. 3. 2019, zveřejněno dle zákona

Rozpoótová opatření
o ZO ze dne 28. 10, 2018, usnesení č.13 - pověření ZO pro starostu ke schvalování rozpočtového

.
.
o
o

dne 8. 2.20L9

RO č. 2 schváleno starostou dne 8. 3. 2019, na vědomí ZO dne 12. 4.2019, zveřejněno dne

B. 3. 2019

RO č. 3 schváleno starostou dne 5. 4. 2Ot9, na vědomí ZO dne t2. 4. 2019, zveřejněno dne
5.4.20L9
RO Č, 4 schváleno starostou dne 3. 5. 2019, na vědomí ZO dne 10. 5. 2019, zveřejněno dne

3. 5. 2019

RO č. 5 schváleno starostou dne 3. 6. 2019, na vědomí ZO dne 14. 6. 2OL9, zveřejněno dne

3. 6. 2019

Schválený rozpočet

. v ZO dne 28. 12. 2018, je přílohou zápisu
o příjmy: 870.000,00 KČ, uýdaje: 1.120.000,00, schodek ve rnýši 250.000,00 Kč, schváleno usnesením
č. L7
. schválený rozpočet zveřejněn od 28. IZ.20LB
Střednědobý výhled rozpočtu
. návrh Střednědobého rnýhledu rozpočtu sestaven na období r.20L9 ažr.2023
. schválen ZO dne 3. II.20t7
. schválený svR zveřejněn dle zákona
Závěrečný účet
. za rok 2018
. návrh závěrečnéhoúčtuzveřejněn od 25. 5. 2019 do 14. 6, 2019
. zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2018 projednána v ZO dne 12. 4, 2019, byla přijata opatření
k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě
o závěreČný účetprojednán ZO dne 14, 6.20L9, usnesení č. B, se závěrem bez rnýhrad
o zveřejněn dle zákona od 14. 6, 2019 dosud
Bankovní výpis
. bankovní rnýpis česká spořitelna a.s. č.6 za období k 30. 6. 2019 a bankovní výpis čtta č.S
za období k 30. 6. 2019
. zůstatek vedený u čS a.s. a čNg k 30. 6. 2019 souhlasí na zůstatek účtu231 Běžný účet
Evidence majetku
o pořízení DDHM
o pořízení notebooku
. došlá faktura č. 19011 ze dne L. Z. 20L9, dodavatel Cygnet Systems s.r.o., Blatná, označenídodávky
za HW vybavení a příslušenství cena celkem 17.210,00 Kč
. Inventární karta
. název: NotebookHP 15 + brašna, inventárníčíslo28247,PCL7.210,00 Kč, zařazeno 1.2.2019
Faktura
. došlá faktura č. 19011 ze dne L. 2. 2019, dodavatel Cygnet Systems s.r.o., Blatná, označení dodávky
za HW vybavenía příslušenství, cena celkem 17.210,00Kč
o předpis: ÚČetnídokladČ. 1902-000001 ze dne 1. 2.2019, částka 17.210,00 Kč
. účetnídoklad č. 1902-000048 ze dne 1. 2.2019, částka L7.2I0,00 Kč, zařazení na majetkový účet
02B
. úhrada: bankovní výpis čS a.s. č. 2, obrat ze dne I. 2. 2OIg, částka L7.Zh0,0O Kč, zaúčtováno
účetnímdokladem č 19-801-00031 ze dne 1. Z.ZOL9

Hlavní kniha

.
.

(předvaha) analytická za období 06l20L9

Hlavní kniha

(předvaha) analytická za období L2l20L9
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Inventurní soupis majetku a závazkú

.
.
o
.
.
.
r
.

Plán inventur, zahájení dne 12, L2.20L9 a ukončenídne 31. L. 2020
složeníinventarizační komise, podpisové vzory členůinventarizační komjse ze dne 28. 10. 2019
Inventarizačnízpráva ze dne 3L. L 2020
Výpis z katastru nemovitostí potvrzující stav evidovaný k datu 24.0L.2020
Inventurní soupisy ú&Ů: 261, 33I, 342, 32I, 0Z2, Z3L, 403,028, 031 0300, 031 0500
účet028 0030
identifikátor 28248, název: ohřívač vody, PC 4,380,00 Kč zařazeno dne 15.03.2020
identifikátor 28247, název: notebook HP 15 + brašna, PC L7.240,00 Kč zařazeno dne 1. 2, 2019

Kniha došlých faktur
c r,2019
Od měňování členůzastupiteIstva

. Mzdové náklady dle zaměstnanců za období 06l20L9
. os. č. 23, os. č. B, os. č. 19
pokladní doklad
. VPD č.22ze dne 15. 3.20L9, ohřívač, částka 4.380,00 Kč
. účetnídoklad č. 19-701-00022 ze dne 15. 3. 20L9, částka 4.380,00 Kč, pořízení průtokového
ohřívače vody
. zaúčtováno:558 0300/261 0300, na paragraf 617I, položku 5137 (558 0300/261 0300)
o PPD č.88 ze dne 30. 6. 2019 částka 280,00 KČ
. účetnídoklad č. 19-701-00088 ze dne 30. 6. 2019
Pokladní kniha (deník)
. kontrola zůstatku v pokladní knize k 30. 6. 2019 a účtu261 Pokladna vedený v hlavní knize
k 30. 6. 019 - zůstatek souhlasí

Přítoha rozvahy
. k 30. 6.2019
Příloha rozvahy
o k 31. L2.2019
Rozvaha

o k 30. 6. 2019
o k 31. 12,2019
účetnídoklad
. č. 19-007-00049 ze dne 14. 10. 2019, částka 171.000,00 Kč, vyúčtovánídotace
účetnídoklad
. č. 19-007-00064 ze dne L 12.20t9, částka 333,L7 Kč, přeúčtováníAU 031 0500 a AU 031 0300
Rozvaha

rozdíly pozemky

účetnídoklad

o Č. 19-007-34ze dne 1.7.2019, ěstka 4.380,00 Kč, ohří,vač vody,zařazenína majetkorný účetO2B
účetnicwíostatní
. Účetní závěrka za rok 2018
. schválena ZO dne L4. 6. ZOL9, usnesení č. 8
o Protokol o schválení účetnízávěrky ze dne L4.6.20L9
o Protokol o uskutečněném přenosu - zaslánído CSÚIS dne 18. 6. 2019
. účetnídoklad č. 1906-000189 ze dne 30. 6.2019, přeúčtováníhospodářského výsledku
Úttový rozvrh
. na rok 2019
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
o FIN 2-L2M k 31. 12. 2019 k 30. 6. 2019
Yýkaz pro hodnocení pInění rozpočtu
o FIN }-IZM k 31, 12. 2019
Yýkazzisku a ztráty
. k 30. 6. 2019
YýRazzisku a ztráty
o k 31. L2.20L9
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Smlouvy a dalšímateriály k přijadm účelovýmdotacím
o Smlouva o poskytnutí účelovédotace v rámci POV JihoČeskéhokraje
SDO/OREG/5541I9, uzavřená dne 12. 6. 2019
účel:neinvestiční dotace na realizaci "Oprava silnice

v

roce Z0I9l

ČÍslo

.
č. 1115 od Ženatého dubu do Ú3ezdu
u Skaličan"
. poskytování k užitív období od 1. 1. 2019 do 31, 12. 2019
. r,nýŠea Čerpánídotace: 171.000,00 Kč, činímax. 60 o/o z celkovych uznatelných výdajů akce
o vyúčtovánía vypořádání dotace nejpozději do 15. L 2020
. průvodní dopis k návrhu smlouvy o poskytnutí účelovédotace v rámci pov Jihočeskéhokraje v roce
20L9 zedne27.5. 2019
o příjem transferu položka 4122,|)Z7I0
. čerpánítransferu položka Snx, UZ 710, paragraf noo<
. r,nýpis z BÚ vedeného u ČS a.s. č. 7, obrat ze dne 4.7, ZOI}, částka 171.000,00 Kč - příjem dotace
. zaúčtováníúčetnímdokladem č.19-B01-001BB ze dne 4. 7.2019, položka 4L22, UZ 710, částka
171.000,00 KČ
. Oznámení- vyúčtovánísmlouvy (účet37a) v rámci POV ke dni 14. 10. 2019
. účetnídoklad č. 19-007-00049 ze dne 14. 10, 2019, částka 171.000,00 Kč, vyúčtovánídotace silnice
Dokumentace k veřejným zakázkám
. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Chobot účinnáod 17, 3. 20L7
o pořízení notebooku: postupováno dle směrnice kzadáváníYZ
. došlá faktura č. 19011 ze dne L,2.20L9, dodavatel Cygnet Systems s.r.o., Blatná, označenídodávky

za HW vybavenía příslušenství, cena celkem 17.210,00 Kč
rnformace o přijatých opatřeních (zák.42012004 Sb., 32O|2OOí- Sb., apod.)
. přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, doručeno na kú dne 4. 7, zo].9 (lhůta
pro zaslání zprávy o plnění přijatých opatření do 28. 2, 2020)

Vnitřní předpis a směrnice

. Vnitřnísměrnice č. 1/2015-10. Evidence majetku
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

o zQ dne 14. 6. ZOtg, závěrečný účetza rok 2018, schválení účetnízávěrky za rok 2018
. ze dne 10. 5, lOLg, schválení dotace POV, na třetí etapu úpravy cesty do Úiezdu
171.000,00 KČ
c z€, dne 12, 4.2019, zpráva o rnýsledku přezkoumání hospodařeníza rok 2018
o dne 1. 3.20L9, kontrola plnění usnesení č, L,2, 3
Zprávy o plnění přijatých opatření (zák a2O|2004 Sb., 32Ol2OOl Sb., apod.)
. zaslána na KU dne 14,2.2019

ve

rnýši

zQ,
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