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Zpráva

o vÝs!edku přezkoumání hospodaření za rok 20í7

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územníhocelku ve dnech:
dne í 8. září 2017 jako dílčípřezkoumání
dne 28. února 20í8jako konečnépřezkoumání
Přezkoumání hospodaření obce Lipovice 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 ó. 42012004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších

předpisů, bylo zahájeno
oznámení.

dne 19.07.2017 Krajským úřadem Jihočeskéhokraje doručenímpísemného

Přezkoumané období od 01.0í,2017 do 3'1.12.2017.

Přezkoumánívykonali:

-

kontrolor pověřený řízením přezkoumání: lng. Lada Chlumecká

Pověřeníkpřezkoumánípodle§5ě.420l2OO4Sb.a§4a§6zákonaé,255I2012Sb.vydal Krajskýúřad
Jihočeskéhoknje pod č. 54112017IOEKO-PR dne í9,07.2a17 a é.116I2018IOEKO_PR dne 29.0í.20í8,
Přezkou má n í bylo vykon áno výbě rovým způsobem.

Při přezkoumání byIi přítomni:

lng. Anna Píchová - starostka

HanaZábranská - účetní
Miloslava kucková - účetní

Stránka

í

předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst, 1 a 2 zákona ě. 42012004 Sb.,
posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

Při posuzování jednotlivých právních úkonůse vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění

tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona ó. 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje
povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.
Posledníkontrolníúkon- ukončeníkontroly na místě byl učiněn dne28.02.2018.

A.

VÝsledek dílčíchpřezkoumání

A.l.

Ghyby a nedostatky napravené v průběhu dílčíchpřezkoumání za rok2017
nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

A.ll.

Chyby a nedostatky nenapravené ze všech dílčíchpřezkoumání za rok2017

Při přezkoumání hospodaření nebyly ziištěny chyby a nedostatky.

B.

oblasti pňézkoumání. u ktených nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv

podle ustanovení § 10 odst.3 písm. a) zákona č,42012004 Sb., které jsou uvedeny v členění
podle ustanovení § 2 odst. 1 a2 uvedeného zákona:
1.

Ustanovení §

2 odst. 1 písm. a) olnění příimůa

se rozpočtovÝch prostředků

rnýdajů rozpočtu včetně peněžních operací. tÝkajících

- přezkoumán: Ano

ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace. túkaiícísetvorbv a použití peněžníchfondů
- přezkoumán: Ano

Obec nezřídila žádné peněžnífondy.
Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a vÝnosy podnikatelské činnosti územníhocelku
- přezkoumán: Ano
4.

Obec neprovozuje podnikatelskou činnost.
Ustanovení § 2 odst. '1 písm. d) peněžníoperace,týkaiícíse sdružených prostředků wnakládaných na základě
smlouvy mezi dvěma nebo více územnímicelkv, anebo na základě smlouvv s iinÝmi právnickÝmi nebo
fyzickÝmi osobami
- přezkoumán: Ano

Obec nehospodaří se sdruženými prostředky.

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finančníoperace, týkaiícíse cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů

o účetnictví

- přezkoumán: Ano

6,

Ustanovení §2odst. 1písm.flhospodaření anakládání sprostředkvposkytnutými zNárodníhofondu

a s dalšímiprostředkv ze zahraničíposkytnutými na základě mezinárodních smluv
- přezkoumán: Ano

7.
8.
9.

Obec nepřijala do rozpočtu tyto prostředky.
Ustanovení § 2 odst. í písm. o) vyúčtovánía vvpořádání finančníchvztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům
krajů, k rozpočtůmobcí, k iinÝm rozpočtům,ke státním fondům a k dalšímosobám
- přezkoumán: Ano

ustanovení§ 2 odst. 2 písm. a) nakládánía hospodařenís maietkem ve vlastnictví územníhocelku
- přezkoumán: Ano

ustanovení§ 2 odst. 2 písm. b) nakládánía hospodaření s maietkem státu, s nítnžhospodaří územnícelek
- přezkoumán: Ano

Obec nehospodařís majetkem státu.
10. Ustanovení § 2 odst.2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřeiných zakázek, s výiimkou úkonůa postupů
přezkoumanÝch orqánem dohledu podle zvláštního orávního předpisu
- 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 fyzických a právnických osob
- přezkoumán: Ano

Obec neručízazávazky těchto osob,
13. Ustanovení§ 2 odst. 2 pígm.:Dzagtavovánímovitých a nemovitých věcíve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano

Obec nemá zastavefi majetek.
14. Ustanovení§ 2 odst. 2 písm. q) zřizovánívěcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano

15, Ustanovení§ 2 odst. 2 písm. h) účetnictvívedenéúzemnímcelkem
- přezkoumán: Ano

16. ustanovení § 2 odst,

2 písm, i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru ieho příimůza poslední

4 rozpočtové rokv pod|e právního předpisu uoravuiícíhorozpoĎtovou odpovědnost
- přezkoumán: Ano

17. Ustanovení§ 9 Kontrola nakládánís příspěvkem a se svěřenÝm majetkem
- přezkoumán: Ano

obec nenízřizovatelem žádnépo.

c.

plnění opatření k

odstranění nedostatků ziištěnÝch

C.l.

Při přezkoumání hospodaření územníhocelku v předchozích letech
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
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D.

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2017

D-l.

Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 podle § 2 a § 3 zákon a č. 420t2OO4

+

Sb.

nebyly zjiŠtěnychyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílěích
přezkoumáních, které byly již napraveny.

D.ll.

UPozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,
která mohou mít negativní dopad na hospodaření úzámníhb celkú v budoucnu:

Při Přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad
na

hospodaření územníhocelku v budoucnosti,

D.lll.

poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

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

a) podíl pohledávek na rozpoětu územníhocelku
..... 3,63 %
b) podíl závazků na rozpočtu územníhocelku
.....,....,..... 0 %
c) podílzastavenéhomajetku na celkovém majetku územního celku .......,.. ,...,............., 0o/o

D.!V.

Výrok o výši dluhu územníhocelku:

Dluh Územního celku nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Výše dluhu územníhocelku: 0,00 Kč
60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtovéroky: 1"936,269,60 Kč
Lipovice, dne 28. února 20í8

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněnýchna přezkoumání hospodaření:

rna.rsxÝ úŘr,o
.rrnočp.sEÝ KRá.r
odboř
ekonoínichi

lng. Lada Chlumecká
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

oddělení přezku_mu a mátodiky
hospodaření obcí
U Zimníh_o staoionú igs2/z
37O 76 Ceské Btrriělnvlaa
Budějovlce

podpis kontrolora pověffiého řízením

{,

Tato zpráva o vÝsledku přezkoumání:

-

má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. K zjištěnímuvedeným ve zprávě je
možnépodat písemnéstanovisko 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 ě, 42012004 Sb., o možnosti podání

písemného stanoviska

-

k

dotčeným zjištěním.Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může

v odůvodněnémpřípadě stanovit lhůtu delší,
je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemžse jeden stejnopis předává zástupci kontrolovaného subjektu a
druhý stejnopis se zakládá do příslušnéhospisu.
nedílnou součásti zprávy je seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání, které jsou

-

uvedené v příloze.

s obsahem zprávy o výs|edku přezkoumání hospodaření obce Lipovice o počtu 10 stran včetně přílohy byla
seznámena dne 28.02.20í 8 a její stejnopis ó. 2 převzala dne 28.02.2018 starostka obce lng. Anna Píchová.

Poučení:
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č.420t2O04 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 účtemv orgánech územníhocelku.
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona ě. 42OI2OO4 Sb., povinen v informacích podle
ustanovení§ 13 odst. 1 písrn; b) téhožzákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu
písemnou zprávu o plnění př1.;atýčh opatření a v této lhůtě příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu uvedenou

zprávu

zaslat.

:

Nesplněním těchto povinností se územnícelek dopustí přestupku podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c)
zákona č. 42012004 Sb. a za to lze uložit územnímucelku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona ě. 42012004 Sb.
pokutu do výše 50.000 Kó.

lng. Anna Píchová
starostka obce

OBHC

{

/,L?'affi,Ť;l!-*
podpis

l

příloha ke zprávě o vÝsledku přezkoumání hospodaření za rok 20í 7.
Dokladv a iiné materiály využité při přezkoumání:

Návrh rozpočtu
. zveřejněn na ÚD: od 15.1 1.2016 do 01.12.2016
Rozpočtová opatření
o Delegace pravomocí k provádění rozpočtových opatření (§ 102 odst.2 písm. a) zákona č. 'l2812000 Sb.,
oobcích, ve znění pozdějších předpisů - schváleno usn. ZO č. 14-0912016 dne: 15.09.2016 - pravomoc
starostky schvalovat RO v příjmech neomezeně a ve výdajích do 100 tis. Kč na každérozpočtové opatření
. RO č, 1 schváleno starostkou obce dne: 01 .02.2017, na vědomí ZO dne: 02.03.2017 - zveřejněno
na internetových stránkách od: 21,03.2017, dosud, oznámenína ÚD:ANO
RO č. 2 schváleno starostkou obce dne: 01.02.2017, na vědomí ZO'dne: fi.O4.2O17 - zveřejněno
na internetových stránkách od: 21.03.2017, dosud, oznámenína ÚD:ANO
RO č. 3 schváleno starostkou obce dne: 24,02,2017, na vědomí ZO dne: 10.04.2017 - zveřejněno
na internetových stránkách od: 21.03,2017, dosud, oznámení na ÚO: nnO
RO č. 4 schváleno starostkou obce dne: 31.03.2017, na vědomí ZO dne: 10.04,2017 _ zveřejněno
na internetových stránkách od: ffi.04.2017, dosud, oznámení na ÚD: ANO
RO č. 5 schváleno starostkou obce dne: 25.04.2017, na vědomí ZO dne: 22,05.2017 - zveřejněno
na internetových stránkách od: 12.05.2017, dosud, oznámení na ÚD: ANO
RO č.6 schváleno starostkou obce dne: 30.06,2017, na vědomí ZO dne: 15.08,2017 - zveřejněno
na internetových stránkách od: 29,07.2017, dosud, oznámení na ÚD: ANO
RO č. 7 schváleno starostkou obce dne: 17.07.2017, na vědomí ZO dne: 15.08.2017 - zveřejněno
na internetových stránkách od: 15.08.2017, dosud, oznámení na ÚO: ANO
RO č. 8 schváleno starostkou obce dne: 20,08,2017, na vědomí ZO dne: 12.a9.2017 _ zveřejněno
na internetových stránkách od: 12.09.2017, dosud, oznámení na ÚD: ANO
. RO ó. 1112017 schváleno starostkou obce dne: 31.10,2017, na vědomí ZO dne 21.11.2017: zveřejněno
na internetových stránkách od: 09,11.2017 - dosud, oznámení na ÚD: ANO
. RO ě. 1312017 schváleno zastupitelstvem obce dne 14.12.2017, zveřejněno na internetových stránkách
od 18.12.2017 - dosud, cznámení na ÚD: nruO
Rozpočtový výhled
. na roky 2017 a2O1B a na roky 2018 -2019
o Návrh SVR:
. Zveřejnění: internetové stránky - 15.11.2016 do 01,12.2016, úřední deska: 15.11.2016 do 01.12.2016
o SVR - projednání: ZO dne 12.12.2a16, usnesení ZO č,04-1212016
o internetové stránky: 21,03.2a17 dosud, úřednídeska: oznámení

Schválený rozpočet

o
.
o
o
.

Schválení rozpočtu na rok 2017 usnesením ZO č. 03-06/2016 dne: 12.12.2016
Závazné ukazatele: vyrovnaný rozpočet ve výši: P a V: 2.803.110,00 Kč - schválen na paragrafy a položky
rozpočtové skladby
zveřejnění:
lnternetové stránky,. od21.03.2016 dosud
Úřední deska - oznámení

Závěrečný účet
o Návrh závěrečného účtu(NZÚ) - zveřejnění:

.
.
o
o
.
.

lnternetové stránky: od 29.05.2017 do 23.06.2017

Úřední deska: od 29.05.2017 do 23.06.2017

Schválenízávěrečného účtu, usneseníZO č. 03-0612017 ze dne 23.06.2017, výrok: souhlas s celoročním
hospodařen ím bez výhrad

Zveřejnění schváleného ZÚ:
lnternetové stránky: od27.06.2O17, dosud
Úřední deska - oznámení: ANO

Bankovní výpis
o Bankovní výpis Čsoe č.2017t1 ze dne 31.o8.2o17, kreditní obrat ve výši 1.800.oo0,oo Kč - úč.dokl.
č. 17-804-00001 ze dne 31 .08.2017 (par, 6330/pol 4134), 1.800.000,00 Kč
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-ZO bylo seznámeno s vyjádřením ČNB
pojištění vkladů Úsc 1viz § 4í z. ó. 21t1992 Sb., o bankách), jehož daňové příjmy podle zákona
o rozpočtovémurčenídaní nejsou vyššínež částka odpovídající500.000 EUR. Obce mají pojištěny vklady
do 100.000 EUR na subjekt a banku. Pokud má obec v jedné bance uloženo více, pak částka
nad 100.000 EUR není pojištěna - proto je vhodné prostředky rozdělit do více bank, aby v žádnénebylo
více než 100.000 EUR, resp. ekvivalent v Kč. lnvestice nejsou pojištěny
ZO schvaluje založeníČSOS Municipálního konta v ČSOB, a.s, v termínu do 3í .o8.2o17
ZO schvaluje převod prostředků ve výši 1,000.000 Kč ze spořícího účtu... na nově zřízenéČsoa
Municipálního konto a.s. - viz usnesení a). Dále schvaluje převod prostředků ve výši 800.000,00 Kč
z běžnéhoúčtu... na nově zřízení Municipálního konto a.s.
- převod doložen usnesením ZO č. 05-0812017 ze dne 15,08.2017

o

.
o
Faktura

r
o

o
Faktura

.
.

r
.
.

PořízeníDDHM:
Faktura č. 17O1O2O4 ze dne 02.08,2017, dodavatel: Beton- Těšovice, spol. s r,o. , Těšovice - Běleč
označenídodávky: 6 ks nádoba hranatá včetně vratných palet , celkem k úhradě: 23.806,00 Kč (z toho
předpis závazku - úč.dokl. č. 1708-000008 ze dne 02.08.2017 (558: 21.192,40 Kč, 112:2.613,60 Kč)
úhrada závazku - BV č, 115 ze dne 04.08.2017 - úč.dokl, č. 17-801-00412 ze dne 04.08,2017
(par. 3745lpol. 5í 37: 21.192,40 Kč)
Prodej dřeva:

VFA č.2017010219ze dne 10.08.2017, dodavatel: obec Lipovice, odběratel: ENERGOFOREST s. r. o.,
označenídodávky:"pilařská kulatina SM (přílohou podklad pro fakturaci), cena za jednotku: 1.590,026 Kč,
množství54,220 m"

předpis pohledávky - í 708-000018 ze dne 31.07 .20107celkem k úhradě: 86.211,20 Kč

Úhrada faktury za prodej dřeva - BV č.123 ze dne 29.08.2017 - úč,dokl. č. 17-801- oo442 ze dne

29.08.2017 (par. í 03/pol 211 1)

Téžbadřeva:

Faktura č.1212017 ze dne,21.06.2017, dodavatel: M,L., označenídodávky: práce v lese (doloženo výrobně

- mzdovým lístkem), ceikem k úhradě: 39.195,00 Kč
předpis závazku-, úě. dokl. č. 1706-000021 ze dne 21.06.2017 (518)
úhrada závazku - BV ó. 94 ze dne 22.06.2017 - úč.dokl. č. 17-80í -00335

o
o
ze dne 22.06.2017
Hlavní kniha
c 1212017
Hlavní kniha
o 812017
lnventurní soupis majetku a závazkú
. Plán inventurze dne 10.11-2017, termín provedeníinventury 15.12,2a17 -31.01.2017
. Podpisové vzory, proškolenílK ze dne 10.12.2a17
o lnventarizačnízpráva za rok2017 ze dne 31 .01.2018
Kniha došlých faktur
. na rok2017
Kniha odeslaných faktur
o iá rok2017
pokladní doklad
o DFA č. 076 ze dne 20.06.2017, dodavatel: Renata Dolejšková, ČeskéBudějovice, označenídodávky:
letecký panoramatický obraz - část obce Konopiště, celkem k úhradě: 3,500,00 Kč
o předpis závazku - VPD a úč,dokl. ě. 17-701-00155 ze dne 23.06,2017 (558)
Pokladní kniha (deník)
o í,tá rok2017
Příloha rozvahy

.
.

k 31 .08.2017
k 31 ,12.2017

Rozvaha

o
o

k 31 .08.2017
k 31 .12.2017
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účetnactvíostatní
Podklady pro schválení účetnízávěrky obce:

o
.
o
o
c
.
o
o
o
e

Rozvahak31.12.2016

Yýkaz zisku a ztráty k31.12.2016
Příloha k31.12.2016
lnventarizačnízpráva ze dne 31.01.2017 - nebyly zjištěny žádnéinv, rozdíly
Zpráva o výsledku PH obce za rok2016 ze dne 29.05.2017
Zpráva o výsledcích finaněních kontrolze dne 09,02.2017
Schválení účetnízávérky - usn. ZO ó.04-0612017 ze dne 23.06.2017
Protokol o schválení účetnízávěrky obce ze dne 23.06,2017
Protokolo uskutečněnépřenosu (stavová zpráva) do CSÚIS: ze dne 10.07.2017
Převedení výsledku hospodaření z účtu431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízenína účet432
Výsledek hospodaření předcházejících účetníchobdobí - úč.doklad č. 1706-000094 ze dne 23.06.2017,
zisk ve výši: 99í.391,38 Kč

Účtový rozvrh
. na rok2017
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
o FlN 2-12M k 31.08.2017
. FlN 2-12Mk31.12.2017
Výkazzisku a ztráty

o k 31 .08.2017
o k 3't .12.2017
Darovací smlouvy
o Darovací smlouva ze dne 13.01,2017, obdarovaný: SDH Lipovice, předmět darovací smlouvy:
í2.000,00 Kč
. Vyplacení daru - BV č. 1 ze dne 13.01 .2017 - úč.dokl. č. 17-801-00023 ze dne 13.01 .20,17
Smlouvy a dalšímateriály k přijatým účelovýmdotacím
. Akce: "Oprava vódní požárnínádrže v Konopišti na par. č.54216, v k. ú. Lipovice"
. Žádost o poskytnutí dotace v rámci POV JčK v roce 2017 (NEINV)
. Smlouva o poskytnutídotace SDO/OREG13902117 ze dne 08,08,2017 (neinvestiční)
. čl, ll. Poskytovateldotace: JčK

čl, lll, Účel a charakter dotace, doba, v nížmá být účeludosaženo: oprava vodní požární nádrže v
Konopišti na par. ó. 54216, v k. ú. Lipovice, k užitív období od 01,01 .2017 do 31.12.2a17

čl. lV. Výše a čerpánídotace: jednorázově formou zálohové platby ve výši 125.000,00 Kč (max.

.
.
o
.
.

5Oo/o

z

celkových uznatelných nákladů), UZ 7 10,
čl. V. Podmínky užitídotace
čl, Vl. Vyúčtovánía vypořádání dotace: podat do 30 dnů po ukončeníakce, případně do 30 dnů po
obdržení dotace (byla-li akce dokončena před obdženímdotace), u akcí ukončených 11.12.2017 a déle
musí být vyúčtovánípodáno nejpozději do 10.01 .2018.
Dotačnídopis ze dne 12.05.2016 (překlep v datu - dotace byla schválena zastupitelstvem Jihočeského
kraje dne 11.05.2017 , usnesením č. 16612017lZK-6)
Příjem transferu:

- BV č. 144, kreditní obrat ve výši '125.000,00 Kč ze dne 05.10.2017 - úč.dokl. č. 17-801-00523 ze dne
05.1 0.2017 (pol, 4122, Úz l lo1

Čerpánítransferu:
Faktura došlá č, 1730059 ze dne 13.11.2017, označenídodávky: práce dle SoD ze dne27.a6.2017 na
akci: "Oprava vodní požární nádže na p.č. 54216, v k.ú. Lipovice", fakturovaná částka 300.317,00 Kč vó,
DPH
- předpis faktury: úč.doklad č. 17í 1-000002 ze dne 13.1 1.2017 (DUZP 30.10_2017)
- úhrada faktury: BV č. 166, obrat ze dne 27,11,2017 ve výši 300.000,00 Kč, úč.doklad č. 17-801-00605 ze
dne 27 .11.2017
- úhrada faktury: BV ě, 167, obrat ze dne 28.11.2017 ve výši 317,00 Kč, úč.doklad č. í7-801-00606 ze dne

o
.

28.11.2017

vyúčtování:
Vyúčtováníposkytnuté dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2017 ze dne 28,11.2017 (doručeno na
KU Jčk dne 30.1 1.2017)
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. Oznámení o vyúčtovánízálohy na dotace ze dne 11 ,01.2018, vyúčtovánízálohy ke dni 31 ,12,2017
. Vyúčtovánízálohy ve výši 125.000,00 Kč - úč.doklad č. 1712-00a198 ze dne 31 .12,2017
Smlouvy a dalšímateriály k přijatým účelovýmdotacím
. Akce: "Uzemníplán Lipovice"

Smlouva o poskytnutídotace SDO/OEZ|I1011l17 ze dne 29.03.2017
čl, Il. Poskytovateldotace: JčK
a
čl. lll. Účel dotace a doba, v nížmábýt účeludosaženo: Územní plán Lipovice", celkové uznatelné výdaje
projektu : 84. 700, 00 Kč, realizace projektu : nejpozděj i do 29. 03,20 1 9,
a
čl. |V. Výše dotace: max. 42.350,00 Kč,
a
čl. V Vyplacení dotace: a) 70oÁ (záloha ex ante), tj. 29.645,00 Kč po podpisu smlouvy, b) zbývajícíčást do
celkové výše dotace 30 % , tj. 12.705,00 Kč vyplacen a do 2 měsícůpo schválení konečného vyúčtování
čl. Vl. Podmínky užitídotace: dodrženíprocentuálního podílu vlastních peněžních prostředků ve výši min.
50%z celkových uznatelných očekávaných výdajů projektu, ktený je stanoven dle předpokladu na částku
42.350,00 Kč. Přizměně celkových očekávaných výdajů se procentní podíl přepočítává.
a
čl. Vll, Vyúčtováníavypořádání dotace: nejpozdějido '15.04.2019
a
Dotačnídopis ze dne 15.05.2017, UZ: 425, pol 4222 Neinvestičnípřijatý transfer od kraje
a
Příjem transferu - BV č. 63, kreditní obrat ve výši 29.645,00 Kč ze dne 26,04.2017 - úč.dokl. ě. 17-80100230 ze dne 26.04.2017
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod}
Kupní smlouva uzavřená s FO dne 27.12.2017
Předmět smlouvy: nákup spoluvlastnických podílůo velikosti 241648 pozemků (celkem 41)
Kupní cena ve výši 40.000,00 Kč
Nákup schválen v ZO dne 14.12.2017 (usnesení č.14-1212017)
tJhrada závazkuz kupnísmlouvy: VPD č.6íze dne 30.12.2017 na částku 40.000,00 Kč, úč.doklad č. 17701-00301 ze dne 30.12.2017
Úhrada správního poplatku zanávrh na vklad: VPD č. 51 ze dne 28.12.2017 na částku 1.00o,oo Kč, úč.
doklad č. 17-701-00291 ze,dne 28.12.2017
Právní účinkyvkladu ke dni 28"12.2017
Zařazení do majďku: ú,j. doklad č. 1712-a00193 na částku 4,1.000,00 Kč ze dne 28.12.2017
Smlouvy o věcných břejmenech
obec v pozici povinného (věcné břemeno na pozemku ve vlastnictvíobce)
Smlouva o zřízení věcného břemene č. P1-0143300419621001ze dne Q.a5.2017 - úplatná, právní účinky
zápisu ke dni 23.05.2017, oprávněná: E.ON Distribuce, a.s., zatíženýpozemek: p.č.62911,627 v k.ú.
Lipovice, okr. Prachatice, úhrada zazřízení VB: 2.800,00 Kč bez DPH
- schválení uzavření sm|ouvy o zřízení VB: usn. ZO č- M-a4l2017 ze dne 1a,04,2017
- lnkaso pohledávky: BV ě.121, kreditníobratze dne22-a8.2017,2.860,00 Kč- úč.dokl, č. 17-801_00436
ze dne 22.08.2017 , opravný účetnídoklad č. 1709-000001 ze dne 18.09.2017
- Přeúčtovánípozemků s věcným břemenem z AU 031 0500 na AU 031 0501 - úč,dokl. č. 1702-000648 ze
dne 23.05.20'l7 (pozemek p, č. 62911 v účetníhodnotě: 72.550,00 Kě a pozemek p. č. 627 v úč.hodnotě:
a
a

o
o
.
.
.
.
.
o

206.800,00 Kč), tj, celkem: 279.350,00 Kč

Doku mentace k veřei ný m zakázkám
a
a

a
a
a

a
a

Akce: "Oprava vodní požární nádže v Konopišti na par. č.54216, v k. ú. Lipovice"
Směrnice k zadávání VZMR, účinnost:11 .10.2016 - kontrola VZMR dle č, 2.2 VZMR nad 200,000,00 Kč do
500.000,00 Kč bez DPH
Usnesení ZO č. 0B-O5t2017 ze dne 22.05.2017 - schválení postupu (výzva, zveřejnění výzvy na profilu
zadavatele dne 25.05.2017, lhůta pro podání nabídek do 15.06.20,17, í3:00, podpis SOD do 30.06.2017,
předání díla: 30,10.2017, předpokládaná hodnota YZ:301.244,00 Kč vč. DPH, firmy navženék oslovení:
3 x, výběrová komise 3 členná)
Yýzva včetně zadávací dokumentace ze dne 22.05.2016 - odeslánídoloženo dat. schránkami
Potvrzení o uveřejnění zakázky na profilu zadavatele ze dne 25.05,2017
Ustanovení výběrové komise pro otevření obálek a hodnocení nabídek ze dne 22.05.2017
Nabídky 3x-2x osobně a 1x poštou
Protokol o otevírání obálek ze dne 15.06.2017
nabídky vyhověly kontrole úplnosti a byly zařazeny
do hodnocení nabídek (přílohou seznam podaných nabídek opatřených č. j.).
Protokol o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 15.06.2017 - Jméno uchazeče na 1. místě
po hodnocenídle stanovených kritérií:KVlNTVlachovo Březís.r.o., cena nabídky: 300.317,00 Kč
Usnesení ZO č,07-0612017 23.06.2017 - schválení nabídky č.3 firmy KVlNTVlachovo Březí s.r.o., cena

-

nabídky: 300.317,00 Kč
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Doloženízadávacíhořizení zakázky malého rozsahu ze dne 23,06.2017
Písemnázpráva zadavatele ze dne 01.07.2017
Vyrozuměnío výsledku VŘ ze dne 26,06.2017 - do|oženo dat. schr.
Smlouva o dílo ze dne 27.06.2017, zhotovitel: KV|NT Vlachovo Březí s.r.o., cena díla: 300.317,00 Kč
vč. DPH
Plnění:

Faktura došlá č. 1730059 ze dne 13.11.2017, označenídodávky: práce dle SoD ze dne 27,06.2017
naakci: "Oprava vodní požární nádrže na p.č. 54216, v k,ú, Lipovice", fakturovaná částka 300.317,00 Kč
vč. DPH
- předpis faktury: úč.doklad č. 1 71 1-000002 ze dne 13.1 1 .2017 (DUZP 30.10,2017)
- úhrada faktury: BV č. 166, obrat ze dne27.11,2017 ve výši 300.000,00 Kč, úč,doklad č. 17-801-00605
ze dne 27 .11.2017
- úhrada faktury: BV č. 167, obrat ze dne 28.11,2017 ve výši 317,00 Kč, úč.doklad č. 17-801-00606
ze dne 28.11-2017

Zápisy z jednání
o ZápisZO
. ZápisZO
. Zápis ZO

zastupitelstva věetně usnesení
ze dne 23.06.2017 (usneseníč.03-06i2017)
ze dne21.11.2017, bod,11
ze dne 14.12,2017, bod 19, bod 14 (usnesení č.14-1a2a17)
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